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OF INDUSTRIAL RAILWAY ENTERPRISES

В статті визначено, що в сучасних умовах промисловим підприємствам залізничного тран-
спорту необхідно вчасно реагувати на динамічні зміни внутрішнього та зовнішнього середовища 
шляхом створення і освоєння нових знань, які формуються в результаті творчого процесу. Пошук 
нової наукової парадигми, що вимагає глобалізації знань, що є підґрунтям до формування наступ-
ної стадії розвитку людства, пов'язаного з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 
та дозволяє удосконалювати процеси генерації знань і використовувати їх в якості основного 
ресурсу економічного розвитку промислових підприємств залізничного транспорту. Виокрем-
лено, що в економіці знань спостерігається залежність продукту, який виготовляється від резуль-
татів використання нових знань (виробничим ресурсом поряд з працею і капіталом). Отже, оче-
видними стають факти про те, що переваги в конкретних конкурентних позиціях будуть у тих 
промислових підприємств залізничного транспорту, які мають більше інноваційних знань, ніж їх 
конкуренти. А інноваційні знання нададуть їм можливість змінювати існуючі та встановлювати нові 
вимоги, які дозволяють стати їм лідерами в галузі. Протягом всього періоду існування суспіль-
ство швидко рухається вперед, шляхом подолання різних етапів розвитку, які характеризуються з 
позицій переваг використання ресурсів, що беруть участь в економічній діяльності промислових 
підприємств залізничного транспорту та технологічними укладами, направлених на трансформа-
цію при зміні ресурсів. Економіка знань є фактором розвитку промислових підприємств заліз-
ничного транспорту, що здійснюється в першу чергу за рахунок нематеріальних чинників, основу 
яких складають знання і людський капітал. Розвиток економіки знань формується на двох рів-
нях: макроекономіка знань (концентрує свою увагу на проблемі макроекономічного зростання, 
заснованого на збільшенні ролі знань); мікроекономіка знань (розглядає управління бізнес-про-
цесів підприємства крізь призму знань). Обидва рівня мають велике значення, але сконцентруємо 
увагу саме на мікрорівні, оскільки в умовах ринкових відносин промислові підприємства займа-
ють ключове місце в розвитку економіки. Науковцями досліджуються різні фактори внутрішнього 
та зовнішнього середовища та оцінюється їх вплив на підвищення стійкості розвитку промислових 
підприємств залізничного транспорту. Одним з важливих факторів, у сучасних умовах господа-
рювання, є ефективне використання нових знань і управління новими знаннями на промисло-
вих підприємств залізничного транспорту. Особливо звертається увага на переваги стратегічного 
розвитку і націленість промислових підприємств залізничного транспорту на пошук та генеру-
вання нових знань, що є підґрунтям їх інноваційного розвитку. Визначено, що інтелектуальний 
капітал розглядається як основний стратегічний ресурс розвитку промислових підприємств заліз-
ничного транспорту. Найважливішим завданням управління є створення механізму акумуляції та 
ефективного використання нових знань, які зможуть забезпечити промисловим підприємствам 
залізничного транспорту значні конкурентні переваги. З’ясовано, що розвиток промислових під-
приємств залізничного транспорту залежить саме від використання нових знань, а конкуренто-
спроможність виготовленої продукції залежить від інноваційної складової закладених в ній ідей.

Ключові слова: управління, промислові підприємства залізничного транспорту, економіка 
знань конкурентоспроможність, людський капітал.
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В статье определено, что в современных условиях промышленным предприятиям железно-
дорожного транспорта необходимо своевременно реагировать на динамические изменения 
внутренней и внешней среды путем создания и освоения новых знаний, которые формируются 
в результате творческого процесса. Поиск новой научной парадигмы, требует глобализации 
знаний, что является основой к формированию следующей стадии развития человечества, свя-
занного с развитием информационно-коммуникационных технологий и позволяет совершен-
ствовать процессы генерации знаний и использовать их в качестве основного ресурса эконо-
мического развития промышленных предприятий железнодорожного транспорта. Выделено, 
что в экономике знаний наблюдается зависимость продукта, который производится от резуль-
татов использования новых знаний (производственным ресурсом наряду с трудом и капита-
лом). Итак, очевидными становятся факты о том, что преимущества в конкретных конкурентных 
позициях будут в тех промышленных предприятий железнодорожного транспорта, имеющих 
более инновационных знаний, чем их конкуренты. А инновационные знания предоставят им 
возможность изменять существующие и устанавливать новые требования, которые позволяют 
стать им лидерами в отрасли. В течение всего периода существования общество быстро дви-
жется вперед, путем преодоления различных этапов развития, которые характеризуются с 
позиций преимуществ использования ресурсов, участвующих в экономической деятельности 
промышленных предприятий железнодорожного транспорта и технологическими укладами, 
направленных на трансформацию при изменении ресурсов. Экономика знаний является фак-
тором развития промышленных предприятий железнодорожного транспорта, осуществляется 
в первую очередь за счет нематериальных факторов, основу которых составляют знания и 
человеческий капитал. Развитие экономики знаний формируется на двух уровнях: макроэ-
кономика знаний (концентрирует свое внимание на проблеме макроэкономического роста, 
основанного на увеличении роли знаний); микроэкономика знаний (рассматривает управле-
ние бизнес-процессов предприятия через призму знаний). Оба уровня имеют большое значе-
ние, но сконцентрируем внимание именно на микроуровне, поскольку в условиях рыночных 
отношений промышленные предприятия занимают ключевое место в развитии экономики. 
Учеными исследуются различные факторы внутренней и внешней среды и оценивается их вли-
яние на повышение устойчивости развития промышленных предприятий железнодорожного 
транспорта. Одним из важных факторов, в современных условиях хозяйствования, является 
эффективное использование новых знаний и управления новыми знаниями на промышленных 
предприятиях железнодорожного транспорта. Особенно обращается внимание на преимуще-
ства стратегического развития и нацеленность промышленных предприятий железнодорож-
ного транспорта на поиск и генерирование новых знаний, что является основой их инноваци-
онного развития. Определено, что интеллектуальный капитал рассматривается как основной 
стратегический ресурс развития промышленных предприятий железнодорожного транспорта. 
Важнейшей задачей управления является создание механизма аккумуляции и использования 
новых знаний, которые смогут обеспечить промышленным предприятиям железнодорожного 
транспорта значительные конкурентные преимущества. Установлено, что развитие промыш-
ленных предприятий железнодорожного транспорта зависит именно от использования новых 
знаний, а конкурентоспособность выпускаемой продукции зависит от инновационной состав-
ляющей заложенных в ней идей.

Ключевые слова: управление, промышленные предприятия железнодорожного транспорта, 
экономика знаний конкурентоспособность, человеческий капитал.

The article determines that in modern conditions, railway industry enterprises need to respond in a 
timely manner to dynamic changes in the internal and external environment by creating and mastering 
new knowledge that is formed as a result of the creative process. The search for a new scientific para-
digm requires the globalization of knowledge, which is the basis for the formation of the next stage of 
human development associated with the development of information and communication technologies 
and allows us to improve the processes of knowledge generation and use them as the main resource 
for the economic development of industrial enterprises of railway transport. It is emphasized that in the 
knowledge economy there is a dependence of a product that is produced on the results of using new 
knowledge (a productive resource along with labor and capital). So, the facts become clear that the 
advantages in specific competitive positions will be in those industrial enterprises of railway transport 
having more innovative knowledge than their competitors. And innovative knowledge will provide them 
with the opportunity to change existing and establish new requirements that allow them to become 
leaders in the industry. Throughout the entire period of existence, society quickly moves forward by 
overcoming the various stages of development, which are characterized from the standpoint of the 
advantages of using the resources involved in the economic activity of industrial enterprises of railway 
transport and technological patterns aimed at transforming when resources change. The knowledge 
economy is a factor in the development of industrial enterprises of railway transport, carried out primar-
ily due to intangible factors, the basis of which is knowledge and human capital. The development of the 
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knowledge economy is formed at two levels: macroeconomics of knowledge (focuses on the problem 
of macroeconomic growth based on the increasing role of knowledge); microeconomics of knowledge 
(considers the management of enterprise business processes through the prism of knowledge). Both 
levels are of great importance, but we will focus on the micro level, since in the conditions of market 
relations industrial enterprises occupy a key place in the development of the economy. Scientists study 
various factors of the internal and external environment and evaluate their impact on increasing the 
sustainability of the development of industrial enterprises of railway transport. One of the important fac-
tors in modern business conditions is the effective use of new knowledge and the management of new 
knowledge at industrial enterprises of railway transport. Particular attention is paid to the advantages 
of strategic development and the focus of industrial railway enterprises on the search and generation 
of new knowledge, which is the basis of their innovative development. It is determined that intellectual 
capital is considered as the main strategic resource for the development of industrial enterprises of 
railway transport. The most important management task is to create a mechanism for accumulating and 
using new knowledge that can provide significant competitive advantages to industrial railway enter-
prises. It was established that the development of industrial enterprises of railway transport depends on 
the use of new knowledge, and the competitiveness of products depends on the innovative component 
of the ideas embedded in it.

Key words: management, industrial enterprises of railway transport, knowledge economy compet-
itiveness, human capital.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
промисловим підприємствам залізничного 
транспорту необхідно вчасно реагувати на 
динамічні зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовища шляхом створення і освоєння 
нових знань, які формуються в результаті твор-
чого процесу. 

Пошук нової наукової парадигми, що вима-
гає глобалізації знань, що є підґрунтям до фор-
мування наступної стадії розвитку людства, 
пов'язаного з розвитком інформаційно-кому-
нікаційних технологій та дозволяє удосконалю-
вати процеси генерації знань і використовувати 
їх в якості основного ресурсу економічного 
розвитку промислових підприємств залізнич-
ного транспорту.

В економіці знань спостерігається залеж-
ність продукту, який виготовляється від резуль-
татів використання нових знань (виробничим 
ресурсом поряд з працею і капіталом). Отже, 
очевидними стають факти про те, що переваги 
в конкретних конкурентних позиціях будуть у 
тих промислових підприємств залізничного 
транспорту, які мають більше інноваційних 
знань, ніж їх конкуренти. А інноваційні знання 
нададуть їм можливість змінювати існуючі та 
встановлювати нові вимоги, які дозволяють 
стати їм лідерами в галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями визначення ролі економіки знань 
в процесі інтенсифікації управління економіч-
ною поведінкою промислових підприємств 
залізничного транспорту займались вітчиз-
няні та зарубіжні вчені, серед яких: В. Геєць [1], 
П. Друкер [2], Т. Корнєєва [3], Д. Лук’яненко, 
О. Лук’яненко та О. Дорошенко [5], А. Маслов 
[6], В. Прохорова [7; 8], Л. Федулова [9], А. Штан-
грет [9] та ін.

Незважаючи на значний внесок науковців 
в визначення ролі економіки знань в про-
цесі інтенсифікації управління економічною 
поведінкою промислових підприємств заліз-
ничного транспорту, залишаються недостат-
ньо розглянутими питання у зв’язку зі ста-
лими змінами внутрішнього та зовнішнього 
середовища. 

Метою дослідження є визначення ролі еко-
номіки знань в процесі інтенсифікації управ-
ління економічною поведінкою промислових 
підприємств залізничного транспорту в турбу-
лентних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом всього періоду існування суспільство 
швидко рухається вперед, шляхом подолання 
різних етапів розвитку, які характеризуються 
з позицій переваг використання ресурсів, що 
беруть участь в економічній діяльності промис-
лових підприємств залізничного транспорту 
та технологічними укладами, направлених на 
трансформацію при зміні ресурсів.

Економіка знань є фактором розвитку про-
мислових підприємств залізничного тран-
спорту, що здійснюється в першу чергу за 
рахунок нематеріальних чинників, основу яких 
складають знання і людський капітал. 

Розвиток економіки знань формується на 
двох рівнях: 

макроекономіка знань (концентрує свою 
увагу на проблемі макроекономічного зрос-
тання, заснованого на збільшенні ролі знань);

мікроекономіка знань (розглядає управ-
ління бізнес-процесів підприємства крізь при-
зму знань).

Обидва рівня мають велике значення, але 
сконцентруємо увагу саме на мікрорівні, 
оскільки в умовах ринкових відносин промис-
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лові підприємства займають ключове місце в 
розвитку економіки.

Науковцями досліджуються різні фактори 
внутрішнього та зовнішнього середовища та 
оцінюється їх вплив на підвищення стійкості 
розвитку промислових підприємств залізнич-
ного транспорту. Одним з важливих факторів, 
у сучасних умовах господарювання, є ефек-
тивне використання нових знань і управління 
новими знаннями на промислових підприємств 
залізничного транспорту. Особливо зверта-
ється увага на переваги стратегічного розвитку 
і націленість промислових підприємств заліз-
ничного транспорту на пошук та генерування 
нових знань, що є підґрунтям їх інноваційного 
розвитку. 

Спочатку була економіка, заснована на 
фізичній праці, її змінила індустріальна еконо-
міка, яка базується на використанні природних 
ресурсів, а на зміну останньої поступово прихо-
дить економіка, що базується на знаннях (рис. 1).

Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики 
надає можливість розвитку систем управління 
новими знаннями (інтелектуальним капіталом) 
та констатує про необхідність і можливість 
ефективного їх застосування для підвищення 
рівня конкурентоспроможності промислових 
підприємств залізничного транспорту.

До інтелектуального капіталу промислових 
підприємств залізничного транспорту відно-
сяться сукупність знань, інформації, досвіду, 
кваліфікації та мотивації персоналу, організа-
ційних можливостей і технологій, спроможних 
забезпечувати конкурентоспроможність про-
дукції підприємств на вітчизняних та світових 
ринках.

Нові знання виникають в процесі послідов-
ного перетворення зовнішніх даних в інформа-
цію і потім у внутрішні знання промислових під-

приємств залізничного транспорту. На підставі 
аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літе-
ратури сформовано класифікацію видів знань, 
що наведено на рис. 2. 

Інтелектуальний капітал розглядається як 
основний стратегічний ресурс розвитку про-
мислових підприємств залізничного тран-
спорту. Найважливішим завданням управління 
є створення механізму акумуляції та ефектив-
ного використання нових знань, які зможуть 
забезпечити промисловим підприємствам 
залізничного транспорту значні конкурентні 
переваги.

Результати наукової діяльності промисло-
вих підприємств залізничного транспорту ста-
ють визначальною силою в процесі розвитку 
їх економіки за рахунок ефективного викорис-
тання працівників, їх рівня освіти, професійних 
навичок та вмінь, творчого мислення і креатив-
них підходів до вирішення різних завдань тощо. 
Отже, в останні періоди простежується тенден-
ція підвищення уваги до значущості людського 
капіталу та значного зростання ролі нових 
знань в економічних процесах. 

Нові знання стають найважливішим фак-
тором, що визначає конкурентні переваги 
промисловим підприємствам залізничного 
транспорту на ринку. Можна стверджувати 
про наступаючий новий етап економічного 
розвитку промисловим підприємствам заліз-
ничного транспорту, а саме – економіці знань. 
Економіку знань можна розглянути з декількох 
ракурсів. Так, наприклад, вона може виступати 
в якості деякої сукупності господарських про-
цесів, пов'язаних із застосуванням знань, або ж 
як наука, що досліджує дані процеси. 

Запропоновано науково-практичний під-
хід до інтенсифікації управління економічною 
поведінкою на основі економіки знань (рис. 3).

економіка, заснована на 
фізичній праці

індустріальна економіка,
яка базується на 

використанні природних 
ресурсів

економіка, що базується 
на нових знаннях 

   

Доіндустріальний Індустріальний Неоіндустріальний

поч. XX cm. - поч. 50-х pp. 50 рр. - поч. XXI cm. поч. XXІ cm. – по теп.час

 Рис. 1. Еволюційні етапи формування економіки
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Знання промислових підприємств залізнич-
ного транспорту є нематеріальним активом і 
складає основу інтелектуального капіталу, що 
включає: людський капітал – професійні нави-
чки, здібності, знання і досвід (базис співро-
бітника); структурний капітал – знання, набуті 
і встановлені в рамках структури, процесів 
і культури організації, включаючи патенти, 
авторські права, програмне забезпечення 
на правах власності, торгові марки і ноу-хау 
загального організаційного характеру; спо-
живчий капітал – довіра споживачів до продук-
ції, що поставляється і послуг.

На думку більшості науковців, знання, мають 
відповідати певним критеріям: 

знання має бути істинним, оскільки міра істин-
ності визначає цінність самого знання. У загаль-
ному сенсі істину можна позначити як певну 
характеристику, що забезпечує можливість збігу 
наукового знання з об'єктивною реальністю. 

знання повинно бути підтвердженим, харак-
теризуватися наявністю доказів, обґрунтування 
істинності;

знання повинно бути розглянуто крізь 
призму певного суб'єкта, наділеного пере-
конаннями і рівнем культури, а також власти-

Класифікація видів знань

за універсальністю

теоретичні (наукові)

практичні

глобальні знання, представлені у формі понять, суджень,
умовиводів, принципів, закономірностей, методів і 

технологій

локальні контекстно залежні знання (прикладні для рівня 
промислових підприємств залізничного транспорту)

за змістом

декларовані

процедурні 

знання про факти, які можна описати системою понять і 
відносин між ними

знання про правила застосування фактів для вирішення 
завдань, описують спосіб перетворення декларованих 

знань

за формою подання

неформалізовані

формалізовані

інтуїтивні знання окремих людей, засновані на особистому 
досвіді

 знання, закодовані на природній  або штучній мові

 
Рис. 2. Класифікація видів знань
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ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ

сукупність 
знань інформація  досвід  кваліфікація мотивація 

персоналу
організаційні 
можливості технології

продукційна модель семантична мережа фрейм 
(шаблон)

онтологія 
(специфікація)

Система управління новими знаннями на промислових підприємств залізничного 
транспорту

ідентифікація створення обмін застосуваннязберігання

Знання на промислових підприємств залізничного транспорту є нематеріальним 
активом 

людський капітал професійні навички, здібності, знання і досвід (базис 
персоналу)

структурний 
капітал

знання, набуті і встановлені в рамках структури, процесів і 
культури промислових підприємств залізничного транспорту,

включаючи патенти, авторські права, програмне 
забезпечення на правах власності, торгові марки і ноу-хау 

загального організаційного характеру

споживчий капітал довіра споживачів до продукції, що виробляється і послуг,
що надаються

знання має бути 
істинним

знання повинно бути розглянуто крізь призму 
певного суб'єкта, наділеного переконаннями і 

рівнем культури

знання повинно бути 
підтвердженим

Створення характерної психологічної культури на промислових підприємств залізничного транспорту,
направленої на підтримку і стимулювання процесів створення нових знань в процесі інтенсифікації 

управління їх економічною поведінкою

Основний стратегічний ресурс розвитку промислових підприємств залізничного транспорту в процесі 
інтенсифікації управління економічною поведінкою 

Створення механізму акумуляції та ефективного використання нових знань персоналу на промислових 
підприємств залізничного транспорту в процесі інтенсифікації управління економічною поведінкою 

Підвищення конкурентоспроможності та рівня розвитку промислових підприємств залізничного 
транспорту в процесі інтенсифікації управління економічною поведінкою з використанням економіки 

знань
 

Рис. 3. Науково-практичний підхід до інтенсифікації управління економічною поведінкою  
на основі економіки знань
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вими йому особистісними характеристиками, 
такими, як воля, мораль тощо.

Послідовним продовженням змін на промис-
лових підприємств залізничного транспорту є 
створення характерної психологічної культури, 
направленої на підтримку і стимулювання про-
цесів створення нових знань, мотивуючи кож-
ного працівника до підвищення рівня власних 
знань. Саме персонал є фактором формування 
культури нових знань, що дає можливість виво-
дити промислові підприємства залізничного 
транспорту на нові рівні розвитку.

Науковий аналіз економічного розвитку не 
може спиратися лише на традиційні економічні 
процеси і передумови: фінансування, стиму-
лювання попиту, ринкові методи регулювання 
інновацій, комерціалізацію знань та інше у від-
риві від соціокультурних, етичних, психологіч-
них, духовних, політичних факторів, поза кон-
текстом філософського осмислення проблем.

В наукових джерелах виокремлюють чіткі 
вираження знаходять взаємодій, а саме: сили 
відштовхування (конкуренція); сили тяжіння 
(співпраця); сили інерції (традиції, звички).

Економіка знань має три принципові осо-
бливості: дискретність (знання як продукту); 
знання, подібно іншим громадським благам 
(створені та доступні всім без винятку); знання 
за своєю природою – це інформаційний про-
дукт, що з часом стає, як звичайний матеріаль-
ний продукт.

Економіка знань відіграє значну роль в про-
цесі інтенсифікації управління економічною 
поведінкою промислових підприємств заліз-
ничного транспорту в турбулентних умовах 
господарювання. Прийняте на підставі аналізу 
існуючого стану промислового підприємства 
залізничного транспорту ефективне управ-
лінське рішення повинно представляти собою 
сукупність наявного і нового знання. 

Нові знання можуть виступати в якості про-
дукту, одержуваного в ході формування інтен-
сифікації управління економічною поведінкою 
промислових підприємств залізничного тран-
спорту, де нові знання виступають в якості 
предмету управління, сприяючи прийняттю 
об'єктивних, економічно-обґрунтованих 
рішень, що дозволять максимально підвищити 
рентабельність і ефективності підприємства.

Отже, розвиток промислових підприємств 
залізничного транспорту залежить саме від 
використання нових знань, а конкурентоспро-
можність виготовленої продукції залежить від 
інноваційної складової закладених в ній ідей. 
На перший план виходить здатність промисло-
вих підприємств залізничного транспорту фор-
мувати, акумулювати, систематизувати, збері-
гати і правильно використовувати нові знання. 

Прийняте на підставі аналізу існуючого стану 
промислових підприємств залізничного тран-
спорту управлінське рішення представляє собою 
концентрацію наявного і нового знань. Знання 
можуть виступати в якості продукту, одержу-
ваного в ході управлінського процесу. Однак в 
той же час рішення приймається керівником на 
підставі вже наявних знань, що були отримані 
раніше. Тут знання виступають в якості предмета 
управління, сприяючи прийняттю об'єктивних, 
економічно обґрунтованих рішень, що дозволя-
ють домогтися максимальної рентабельності і 
ефективності підприємства. Вони дають можли-
вість постійного моніторингу управлінцем навіть 
незначних змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища попереджуючи наступ негативних 
подій і застерігаючи від поспішних і невиправда-
них управлінських рішень.

Основою нової економіки є людина, її зна-
ння і сам процес пізнання, а економіка все 
більше дематеріалізується, це свідчить про те, 
що сучасна господарська система не управля-
ється виключно на основі раціональних методів 
і до її дослідженню також не можна підходити, 
ґрунтуючись лише на традиційних наукових 
методах пізнання. В сучасних умовах господа-
рювання все більшу роль відіграють креативні 
механізми пізнання.

Головний стратегічний курс в процесі інтен-
сифікації управління економічною поведінкою 
промислових підприємств залізничного тран-
спорту направлений на формування високого 
рівня освіти, кваліфікації та етики працівників; 
надання широкого кола працівників умов для 
розширення знань, безперервного підвищення 
професійної майстерності, самовираження; 
використання пакетів різноманітних програм 
мотивації і розвиток організаційної культури.

Знання стануть не тільки самостійним про-
дуктом і фактором виробництва, а й засобом 
тезаврації. Уже зараз йдеться про ефектив-
ність «інвестицій в людину». Але в суспільстві 
знань найкращим засобом накопичення змо-
жуть стати самі знання. Можна вважати, що 
темпи «інфляції знань» за певних умов можуть 
бути істотно нижче темпів звичайної інфляції. 
Функції знань в неоіндустріальному суспільстві 
істотно розширюються.

Висновки. Отже, з посиленням глобалізації, 
знання стали одним з важливих чинників ство-
рення конкурентної переваги і сприяють генеру-
вання інтелектуального капіталу в господарську 
діяльність громадських організацій. Відповіддю 
на нові вимоги часу стає перехід від організа-
ційної раціоналізації, заснованої переважно на 
накопиченому досвіді і використанні матеріаль-
них активів, до всебічного застосування знань і 
сучасних інформаційних технологій.
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В даний час стає очевидним, що успіх про-
мислових підприємств залізничного тран-
спорту в значній мірі залежить саме від знань, 
а конкурентоспроможність виготовленої про-
дукції характеризується інноваційною складо-

вою. У даних мінливих умовах на перший план 
виходить здатність промислових підприємств 
залізничного транспорту виготовляти, аку-
мулювати, систематизувати, зберігати і пра-
вильно використовувати знання.
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