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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток світового ринку товарів 

залізничного машинобудування характеризується специфічними якісними змінами, 

пов’язаними із кризовими процесами глобального та локального вимірів. У процесі 

розвитку національних товарних ринків вони дедалі більше інтегруються в єдиний 

глобальний простір, темпи залучення іноземного капіталу в економіку не завжди 

адекватно пропорційні економічному зростанню, а іноді, через збіг низки 

випадкових чинників, можуть водночас підвищувати вразливість економіки від 

зовнішніх фінансових шоків. Нині ринок залізничного машинобудування в Україні є 

не досить розвиненим і відстає в розвитку від європейського та світового ринків. Це 

спричинено як загальновизнаними об’єктивними макроекономічними чинниками, 

так і суб’єктивними, пов’язаними з неефективністю діяльності державних 

законодавчих, виконавчих й адміністративних органів, а також безпосередньо з 

недоліками міжнародної управлінської діяльності. Однією з основних причин є 

відсутність платоспроможного попиту як з боку держави, так і з боку приватних 

споживачів. У 2013–2015 рр. були майже втрачені ринки пострадянських країн, 

зокрема Росії, на які традиційно орієнтувалися вітчизняні виробники. Зараз можна 

стверджувати, що українські компанії галузі залізничного машинобудування 

складають «тест на виживання»: якщо вони адаптуються до нових умов і поліпшать 

бізнес-показники, то такі компанії зможуть і надалі ефективно розвиватися. 

Ефективність діяльності компаній на ринку залізничного машинобудування 

залежить від правового й інституційного середовища, дієвого корпоративного 

контролю, внутрішніх управлінських структур компаній та інфраструктури цієї 

системи. Міжнародна управлінська діяльність у поєднанні із факторами зовнішнього 

середовища потребує поглибленого наукового дослідження всіх трансформаційних 

складових діяльності компаній на ринку залізничного транспорту. Для виявлення 

сутнісних аспектів трансформації діяльності компаній на ринку залізничного 

машинобудування необхідно проаналізувати концептуальні моделі їхньої 

діяльності, особливості форм вияву в різних економічних системах, механізми 

здійснення та результати, окреслити напрями оптимізації діяльності на 

українському ринку. 

У світовій економічній науці та практиці основоположниками дослідження 

проблематики корпоративних товарних стратегій є: М. Бейкер, Дж. Даннінг, 

В. Доміні, С. Ейк, С. Ільєнкова, Ф. Котлер, М. Святкін та інші, у роботах яких 

проаналізовано теоретичні та практичні аспекти розвитку товарних ринків, вартості 

активів корпорацій, оптимального товарного портфелю, стратегічного аналізу та 

вибору оптимальної стратегії. За період незалежності України окремим проблемам 

розвитку міжнародних компаній, світових товарних ринків, у тому числі ринків 

транспортного машинобудування, присвячені наукові праці А. Арзибаєва, 

В. Балабіна, В. Вергуна, Л. Гнилянської, Т. Гринів, Н. Дєєвої, О. Зеленко, 

Д. Зінкевича, В. Іваненко, І. Калініченка, С. Князя, А. Кредісова, О. Кузьміна, 

С. Лози, Д. Лук’яненка, Д. Малащука, Р. Савона, Н. Ткачової, О. Череватенко, 

Є. Панченка, І. Пузанова, О. Рогача, Н. Тарасової, А. Філіпенка, О. Шляги, 

О. Шниркова, М. Юдіна, В. Якубовського та ін. Вітчизняні вчені у своїх наукових 
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дослідженнях зосереджують увагу переважно на питаннях оптимального 

ціноутворення, вибору оптимальної маркетингової стратегії, ефективного виходу на 

зовнішні ринки. Водночас є необхідність в обґрунтуванні наукових підходів до 

шляхів і перспектив розвитку в Україні ринку залізничного машинобудування із 

залученням сучасного перспективного світового досвіду. Потребують подальшого 

розвитку методологічні та методичні засади побудови ефективної системи та 

механізму управління діяльності компаній на ринку залізничного транспорту в 

умовах глобальної економічної нестабільності. Особливої актуальності набувають 

теоретичні і практичні проблеми становлення та розвитку ринку залізничного 

машинобудування в Україні з урахуванням світового досвіду. Усе це зумовило 

обрання теми, формулювання мети і завдань дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт за темами «Інтеграція 

України у європейські правові, політичні та економічні системи» (ДР №06БФ048-

01) та «Стратегія інтеграції України у світову економіку» (ДР №11БФ048-01), які є 

складовими наукових досліджень Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» (2011–2015 рр.). Внесок автора в дослідження 

зазначеної теми полягає у виокремленні критеріїв сучасного міжнародного розвитку 

ринку залізничного машинобудування й адаптації залізничної промисловості 

України до європейських інтеграційних процесів. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

теоретичного та методологічного підґрунтя трансформації форм і методів діяльності 

компаній на ринку залізничного транспорту під впливом економічної глобалізації, 

поглиблений системний аналіз механізму управління ними, обґрунтування 

необхідності та доцільності адаптації світової управлінської практики до 

специфічних умов розвитку ринку залізничного машинобудування в Україні, шляхи 

виходу зарубіжних компаній галузі залізничного машинобудування на ринки інших 

країн і застосування досвіду міжнародної управлінської діяльності при виході 

українських компаній галузі залізничного машинобудування на зовнішні ринки. 

Досягнення мети дисертаційного дослідження передбачає розв’язання таких 

завдань теоретичного, методологічного та прикладного характеру, які й визначають 

структуру роботи: 

- дослідити та структурно проаналізувати особливості трансформації механізму 

міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування; 

- визначити теоретичні аспекти міжнародної управлінської діяльності щодо 

виробничо-торговельної інфраструктури індустрії транспортного машинобудування 

в сучасних умовах; 

- дослідити еволюцію моделей управління міжнародною діяльністю компаній 

галузі; 

- з’ясувати особливості глобалізації управлінської діяльності компаній 

залізничного машинобудування; 

- проаналізувати інноваційно-інвестиційну спрямованість міжнародної 

управлінської діяльності галузевих компаній; 
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- дослідити специфіку розвитку системи управління виробничим потенціалом 

компаній залізничного машинобудування в умовах поглиблення інтернаціоналізації 

виробництва; 

- визначити основні складові, характерні риси, структурні елементи й 

оптимальні параметри ринку залізничного транспорту та функції його суб’єктів в 

умовах глобалізації; 

- виокремити та науково обґрунтувати чинники трансформації корпоративних 

стратегій під впливом сучасних економічних умов; 

- системно структурувати механізм управління компаніями з виробництва 

залізничного рухомого складу у країнах із ринковою економікою, а також у 

специфічних українських реаліях; 

- визначити вплив світових кризових явищ на вибір пріоритетних напрямів на 

ринку залізничного транспорту; 

- оцінити передумови, сучасний стан та проблеми розвитку ринку залізничного 

рухомого складу в Україні; 

- розробити й обґрунтувати практичні рекомендації, спрямовані на прискорення 

процесу формування українського ринку залізничного транспорту, шляхів 

оптимізації діяльності компаній на ньому та їх включення їх у міжнародні ланцюги 

доданої вартості. 

Об'єктом дослідження є міжнародна управлінська діяльність компаній на 

світовому ринку товарів залізничного машинобудування. 

Предмет дослідження – сучасні зміни в міжнародній управлінській діяльності 

компаній залізничного машинобудування при освоєнні нових зарубіжних ринків. 

Методи дослідження. Методологічний апарат дослідження охоплює 

загальнонаукові методи (індукція та дедукція, діалектичний метод пізнання 

наукових явищ і процесів, методи порівняння та синтезу – підрозд. 1.1, 1.2, 1.3), 

визначення прямих і зворотних зв’язків між економічними явищами та процесами 

(підрозд. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4). При дослідженні еволюції теоретичних поглядів 

на формування менеджменту міжнародних компаній залізничного 

машинобудування та його взаємозв’язку з інноваціями в роботі застосовано методи 

історизму й узагальнення (підрозд. 2.1, 3.1), порівняльний аналіз (підрозд. 3.1). 

Методи мікро- та макроекономічного аналізу, статистичні методи (підрозд. 2.3, 2.4, 

3.1), методи абстрактно-логічний, економіко-статистичний, аналітичних порівнянь, 

аналізу та синтезу застосовано для відображення стану залізничного 

машинобудування в Україні та практичних аспектів управління машинобудівними 

підприємствами залізничної галузі з метою досягнення конкурентних переваг на 

національному та закордонних ринках (підрозд. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Інформаційною базою дослідження стали широке коло вітчизняних і 

зарубіжних джерел, Світового банку, МБРР, ОЕСР, МВФ, ЄБРР, ЄІБ, інформаційно-

аналітичні матеріали науково-дослідних центрів, дані Державної служби статистики 

України, статистичні дані Міністерства фінансів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислової палати України, 

законодавчо-нормативні акти, що регулюють підприємницьку діяльність, інша 

інформація, зібрана автором безпосередньо. 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у з'ясуванні 

закономірностей трансформації діяльності міжнародних компаній у галузі 

залізничного рухомого складу в умовах глобалізації, змін у механізмі й 

особливостей управління діяльністю міжнародними компаніями як щодо світового 

ринку індустрії залізничного машинобудування, так і її локальних ринків, зокрема й 

ринку України. Основні результати, що були отримані у процесі розв’язання 

поставлених завдань і становлять наукову новизну дослідження, полягають у 

такому: 

уперше: 

- доведено, що трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній 

залізничного машинобудування відбувається у вигляді поступової міжнародної 

децентралізації менеджменту за рахунок синергетичного ефекту від утворення 

нових міжнародних ланцюгів доданої вартості та використання модульної 

технології, міжнародних стандартів менеджменту якості, системи ощадливого 

виробництва, соціалізації бізнес-процесів. Сукупність зазначених елементів разом із 

процесом децентралізації менеджменту приводить до підвищення ефективності 

підприємств галузі залізничного машинобудування та посилення їх міжнародної 

конкурентоспроможності; 

- визначено пріоритетні напрями розвитку підприємств галузі залізничного 

машинобудування України як однієї із ключових галузей вітчизняної промисловості, 

а саме: 1) максимальне використання енергоефективних інновацій у поєднанні зі 

здешевленням готової продукції; 2) залучення іноземних інвесторів у галузь у формі 

спільного підприємства із часткою іноземного інвестора не більше 51 %, що 

дозволяє останньому максимально знизити свої ризики, при цьому зберігаючи 

контроль над підприємством; 3) підвищення до 70–80 % рівня локалізації 

виробництва, що виявляється у збільшенні питомої ваги у готовій продукції доданої 

вартості, утвореної на території України; 4) поглиблення співпраці із провідними 

міжнародними компаніями залізничної галузі, що мають досвід роботи з рухомим 

складом, призначеним для колії 1520 мм; 5) використання концепції 

імпортозаміщення для тих компонентів, у виробництві яких українські підприємства 

мають сильні конкурентні позиції, інші компоненти купувати у підприємств, що 

спеціалізуються на відповідних вузлах; 

удосконалено: 

- механізм виходу компаній галузі залізничного машинобудування на зовнішні 

ринки шляхом участі в міжнародних ланцюгах доданої вартості. Зазначений 

механізм полягає в постачанні на зовнішні ринки окремих компонентів рухомого 

складу, внаслідок чого у виробників відпадає необхідність постачати готову 

продукцію і вони можуть сконцентруватися на окремих вузлах і підвищити їх 

конкурентоздатність; 

- систему факторів, що впливають на ринок залізничного транспорту, з 

урахуванням сучасних тенденцій світової ринкової кон’юнктури та регіональних 

особливостей розвитку ринку рухомого складу. Структурними елементами цієї 

системи є економічні: ВВП країни походження компанії та країни цільового ринку, 

купівельна спроможність потенційних споживачів, курс обміну валют і рівень цін, 

рівень розвитку фінансових систем країни походження виробника та країни 
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цільового ринку; технічні: розвиток технологій, технічні вимоги до рухомого 

складу, міжнародні та національні технічні стандарти, екологічні вимоги до товарів 

залізничного машинобудування; політичні: державна регуляторна політика галузі 

залізничного машинобудування, національна та міжнародна законодавча база щодо 

залізничного машинобудування та залізничної галузі; соціокультурні: посилення 

ролі корпоративної соціальної відповідальності, рівень зайнятості, освіти та 

професійної підготовки у країні виробника та цільового ринку; 

набули подальшого розвитку: 

- аналіз трансформації міжнародної управлінської діяльності компаній 

залізничного машинобудування з урахуванням процесу децентралізації 

менеджменту та переходу від ієрархічної структури до мережевої з імплементацією 

«хмарних» технологій та за рахунок «гейміфікації» процесів управління. Поряд з 

існуючими напрямами міжнародного менеджменту, у галузі залізничного 

машинобудування з’являються нові з ефектом синергії: інноваційно-інвестиційний, 

соціальних проектів, інформаційних ресурсів, імітаційного моделювання, публічно-

приватного партнерства; 

- дослідження українського ринку залізничного транспорту як одного з 

найперспективніших у Європі з огляду на необхідність якісної модернізації 

рухомого складу й одну з найбільших у світі протяжностей залізничних колій. 

Поряд із потенційно ємним ринком існує значна потреба в коштах на оновлення 

рухомого складу. З огляду на це в сучасних умовах конкурентні переваги на 

українському ринку отримають ті виробники залізничного транспорту, які зможуть 

запропонувати прийнятні схеми фінансування закупівлі рухомого складу. Також 

передбачається, що з ухваленням Закону України «Про залізничний транспорт» 

з’явиться доступ приватних перевізників на магістральні колії Укрзалізниці. Через 

це світові виробники мають бути готовими запропонувати таким приватним 

перевізникам рухомий склад власного виробництва на умовах лізингу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в науковій 

обґрунтованості та прикладній спрямованості теоретичних положень, підходів і 

рекомендацій, викладених у роботі, використання яких створює додаткові 

можливості для нарощування конкурентних переваг і виходу на нові зовнішні ринки 

залізничного транспорту, удосконалення існуючої системи менеджменту компаній із 

виробництва рухомого складу, підвищення рівня конкурентоздатності вітчизняних 

підприємств, спрощення механізму залучення іноземних компаній до участі у 

спільних підприємствах у залізничній галузі. Наукові результати дисертаційного 

дослідження щодо розробки основних напрямів міжнародної управлінської 

діяльності компаній галузі залізничного машинобудування, у тому числі, 

формування ефективної міжнародної конкурентної стратегії, вибору шляхів виходу 

на зовнішні ринки, підвищення міжнародної конкурентоздатності й інтеграції в 

міжнародні ланцюги доданої вартості були прийняті до впровадження в практику 

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (довідка № 0004816 від17.06.2015), ТОВ 

«АТЗТ Компанія «Сатурн Дейта Інтернешенел» (довідка № 341-05 від 22.05.2015), 

ПрАТ «Інтербудмонтаж» (довідка № 15/349 від 24.11.2015).  

Результати досліджень упроваджені в навчальний процес кафедр міжнародного 

бізнесу та світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 
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міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка для студентів напряму 6.030206 – міжнародний бізнес у робочих 

програмах дисциплін «Менеджмент і маркетинг», «Менеджмент ЗЕД підприємств», 

«Міжнародна логістика», «Менеджмент міжнародних проектів», «Системні методи 

менеджменту в міжнародному бізнесі», «Корпоративне управління», «Управління 

міжнародними компаніями», «Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти» 

(довідка № 048/11-335 від 15.10.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Усі наукові результати, що викладені в дисертаційній 

роботі та винесені на захист, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та теоретичні 

висновки дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися автором на таких 

конференціях: Десята міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (22 березня 2012 р., Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин (25 жовтня 2012 р., м. Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин); 

Одинадцята міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна» (21 березня 2013 р., Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (10 квітня 2014 р., Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин); Международный 

молодежный научный форум «Ломоносов-2013» (8–12 апреля 2013 г., Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова); Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (22 жовтня 2015 р., Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 25 наукових працях, загальним обсягом 7,5 друк. арк., з 

них: 6 – у наукових фахових виданнях (1 – у науковому фаховому виданні, 

зареєстрованому в міжнародних наукометричних базах даних), 2 – у міжнародному 

виданні, яке внесено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних 

баз та 17 тез доповідей, опублікованих у збірниках міжнародних науково-

практичних конференцій в Україні та за кордоном. 

Структура й обсяг роботи. Структура дисертаційного дослідження відповідає 

логіці та характеру розробки наукової проблеми. Дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, двох додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 212 сторінок, зокрема обсяг основного тексту – 157 

сторінок. Дисертація містить 9 рисунків на 8 сторінках, список використаних 

джерел із 319 найменувань на 31 сторінці, 2 додатки на 8 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано його мету, завдання, об’єкт, предмет, методологічну й інформаційну 

основи, визначено методи дослідження, розкрито наукову новизну. 

У розділі 1 «Теоретичні засади дослідження міжнародної управлінської 

діяльності компаній транспортного машинобудування» розкрито сутність і 

особливості розвитку галузі транспортного машинобудування, сучасний стан 

глобального ринку рухомого складу, теоретичні особливості трансформації 

сучасного міжнародного менеджменту в галузі, особливості становлення системи 

менеджменту якості у промисловості, використання логістичних систем «Канбан» та 

MRP як основи підвищення ефективності бізнесу залізничної галузі, застосування 

міжнародних стандартів менеджменту якості у виробництві рухомого складу та їх 

роль у підвищенні конкурентоздатності виробництва та продукції.  

В умовах глобалізації, науково-технічної революції, переходу розвинених країн 

до шостого технологічного укладу, відбуваються кількісні та якісні зміни в системі 

міжнародної управлінської діяльності компаній різноманітних галузей і сегментів 

світового господарства. Особливо відчутні ці зміни в діяльності ТНК, які нині є 

визначальними суб’єктами міжнародного ринку, що, адаптуючись до нових 

можливостей, викликів і загроз, адаптують, модифікують існуючі та розробляють й 

упроваджують нові міжнародні конкурентні управлінські стратегії. 

 
Школа 

наукового 

управління 
(1885–1920) 

 Адміністративна 

школа 
(1920–1950) 

 Школа людських 

відносин 
(1930–1950) 

 Школа управління  

або кількісна школа 
(1950 – донині) 

       

Парова тяга 
(основний вид 

тяги до 20-х рр. 

ХХ ст. 

 Поява дизельних 

локомотивів 
(перший тепловоз – 

1912 р., перший 

серійний – 1923 р.) 

 Широке впровадження 

електричних 

локомотивів та їх 

масове виробництво 

(поява перших – 

початок ХХ ст., широке 

впровадження – І 

половина ХХ ст.) 

 Масова відмова від 

використання паровозів у 

магістральній роботі, 

збільшення обсягів 

виробництва тепловозів та 

електровозів 

 

Рис. 1. Ґенеза шкіл управління та залізничного транспорту 
Джерело: складено автором на основі: Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М. : Дело, 1997. – 704 с.; Гіл Чарлз В. Л. Міжнародний 

бізнес: конкуренція на глобальному ринку / В. Л. Гіл Чарлз; пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. – 

К.: Основи, 2001. – 856 с.; Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і 

сучасність / А. С. Філіпенко. – К.: Знання, 2007. – 730 с. 

Ефективне функціонування галузі вимагає узгодженої стабільної роботи 

суміжних інститутів, а сучасна глобалізована економіка робить співпрацю 

комплекснішою через розміщення підприємств-партнерів у різних регіонах 

світового господарства. Специфіка галузі вимагає чітких й узгоджених дій не тільки 

менеджменту окремих підприємств, але й наявності менеджменту високого рівня, 

який би співпрацював на своєму рівні з міжнародними організаціями й урядами. 
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Аналіз теоретичних підходів до міжнародної управлінської діяльності був 

проведений на основі принципів неокласицизму (принцип вільної конкуренції на 

ринку, використання кількісного аналізу для дослідження економічних явищ, 

функціонування підприємств в умовах обмеженості ресурсів), неокейнсіанства 

(державне втручання в економіку, використання впливу державних інститутів для 

подолання кризових явищ), неоінституціоналізму (вплив соціальних інститутів на 

міжнародні економічні відносини, порушення контрагентами договірних 

зобов’язань, використання економічних методів для оцінки соціальних явищ), що 

дає можливість прослідкувати певні закономірності взаємозв’язку управлінських 

шкіл із розвитком рухомого складу галузі залізничного машинобудування (рис. 1).  

Одним із найважливіших факторів сучасного середовища залізничного 

машинобудування є фактор держави походження виробника та рівень її 

економічного розвитку. Небагаті країни часто не можуть собі дозволити заплатити 

одразу за поставлений рухомий склад, а потребують залучення позикових коштів.  

У ході еволюції управлінських процесів відбувся перехід від поодиноких 

управлінських новацій спочатку до простих управлінських схем, потім – до систем 

менеджменту якості, далі – до стандартизації та міжнародних стандартів 

менеджменту якості, а вже потім з’явилися міжнародні галузеві стандарти якості. 

Стандартизація систем менеджменту якості нині також відіграє роль конкурентної 

переваги підприємства, оскільки часто клієнти та партнери не ведуть справ із 

компаніями, що не мають сертифікату відповідності певним галузевим стандартам 

або стандартам менеджменту якості. Наявність такого сертифікату передбачає те, 

що на підприємстві-контрагенті впроваджено систему якості, завдяки наявності якої 

діяльність контрагента буде прозорішою та не нестиме значних ризиків для 

бізнесової діяльності й іміджу своєї компанії.  

У розділі 2 «Трансформація механізму управління міжнародною діяльністю 

компаній залізничного машинобудування» досліджено особливості 

функціонування сучасного міжнародного управління галуззю залізничного 

машинобудування на всіх етапах виробничого процесу: особливості інноваційно-

інвестиційної політики галузевих компаній, перспективні напрями інвестиційної 

політики, інноваційна складова як основний критерій конкурентоздатності рухомого 

складу на міжнародних ринках, особливості застосування модульної технології до 

виробництва залізничного транспорту, її поєднання із формуванням нових ланцюгів 

доданої вартості, вплив зовнішніх урядових чинників та внутрішньофірмових стратегій 

на соціалізацію бізнес-процесів й отримання довгострокових переваг на ринках 

залізничного транспорту різних рівнів, особливості виходу виробничих підприємств 

галузі на зовнішні ринки. 

Важливим аспектом трансформації механізму міжнародного управління 

виробництвом на основі модульного принципу стало те, що виробничі підрозділи 

набули більшого ступеню незалежності від інших виробничих етапів. Ця незалежність 

проявляється в тому, що ці підрозділи компанії починають конкурувати зі сторонніми 

постачальниками за участь у ланцюгу доданої вартості, при цьому прагнучи досягти 

найвищої міри ефективності для загального виробничого процесу. У 

внутрішньофірмовому ланцюгу поставок з’являється поняття «внутрішнього 

постачальника» та «внутрішнього споживача». Цими суб’єктами якраз і є один для 
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одного виробничі підрозділи. Якщо виробничий підрозділ вважає, що загальна 

ефективність виробництва підвищиться від замовлення комплектуючих або процесів «на 

стороні», то із фірмового ланцюга виключається внутрішній підрозділ, що обслуговує 

відповідний виробничий етап, та включається зовнішній постачальник. При цьому, 

кожен внутрішньофірмовий підрозділ може брати участь у конкурентній боротьбі за 

виробничі етапи інших виробників. Зазначений процес має ознаки внутрішньої або 

міжнародної децентралізації управлінської діяльності при створенні міжнародних 

ланцюгів доданої вартості (рис. 2).  

Загальної ефективності виробничого процесу в компанії досягають тим, що 

виробничі підрозділи мають змогу обирати, чи замовляти комплектуючі та послуги на 

попередньому виробничому етапі, чи розмістити замовлення «на стороні» в разі, якщо 

зовнішній постачальник більшою мірою відповідає потребам даного виробничого етапу. 

Так само, якщо виробничий підрозділ програв у внутрішній конкурентній боротьбі, він 

може виграти боротьбу за виробничий етап в іншій компанії. Нині не можна говорити 

про повну реалізованість зазначеної схеми в галузі залізничного машинобудування, 

проте в ній є певні ознаки описаної децентралізації. Вони більшою мірою проявили себе 

в аналогічних галузях машинобудування, як то автомобілебудування чи 

літакобудування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема конкурентного формування ефективних  

міжнародних ланцюгів доданої вартості  
Джерело: складено автором на основі джерел: Lehmann Donald R. Product Management 

/ Donald R. Lehmann, Russell S. Winer. – McGraw-Hill College, 2004; Greasley, Andrew, Greasley. 

Operations Management / Greasley, Andrew, Greasley. – Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009; 

Арзыбаев А. М. Модульная технология – новое направление в повышении эффективности 
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машиностроительного производства / А. М. Арзыбаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://vpk.name/news/122765_modulnaya_tehnologiya__novoe_napravlenie_v_povyishenii_effektivnosti

_mashinostroitelnogo_proizvodstva.html. 

↓ – напрям руху матеріального потоку у міжнародному виробничому процесі. 

D1, D2, D3, D4, D5 – виробничі підрозділи компанії, що відповідають за свої етапи міжнародного 

створення доданої вартості. 

K1, K2, Kn, Km – компанії-конкуренти для виробничих підрозділів компанії. Також конкурентами 

можуть бути відповідні виробничі підрозділи аналогічних компаній. 

На сучасному етапі концептуальних змін зазнають підходи до організації 

виробничого процесу, який перебудовують таким чином, щоб найповніше 

задовольняти потреби сучасного національного, регіонального та глобального 

ринків. Одним із таких рішень є модульна технологія, що знайшла своє місце не 

тільки в побудові безпосередньо рухомого складу, а й в організації виробництва. 

Такий підхід полегшив не лише сам процес виробництва у країні походження 

компанії, але й значно спростив участь компаній у міжнародних ланцюгах доданої 

вартості. Стандартизація й уніфікація, які є одними із ключових нюансів модульної 

системи, полегшують не тільки виробництво, а й етап розробки рухомого складу. 

Домінуючі позиції на світовому ринку залізничного машинобудування, зокрема 

рухомого складу, займають ТНК – головні суб’єкти світового господарства (рис. 3). 

 

Рис. 3. Топ-10 світових виробників рухомого складу, 2014 р. 

Джерело: Rail Outlook Study 2013-2022. Paradigm Shift Towards Intermodal Mobility Boosts 

Growth in All Rail Segments. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.frost.com/sublib/display-report.do?id=M957-01-00-00-00 

Яскравим прикладом трансформації міжнародної управлінської діяльності є 

компанія Bombardier, яка перейшла від жорсткої ієрархічної структури до мережевої 

системи управління. Така трансформація відбулася під впливом нових вимог 

споживачів до рухомого складу (бажання купувати не «товар», а «продукт»), 

НДДКР та новітніх інформаційних технологій. Своєчасне застосування «хмарних 

технологій» дозволило створити ефективну виробничу мережу та підвищити 

ефективність роботи персоналу компанії за рахунок «гейміфікації» бізнес-процесів. 

Актуальна та адекватна трансформація міжнародної управлінської діяльності вивела 
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Bombardier на друге місце у світі за показником операційного доходу серед 

компаній галузі залізничного машинобудування (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Схема трансформації управлінської діяльності в галузі залізничного 

машинобудування 
Джерело: складено автором. 
У сучасних умовах зростає вплив урядів на галузь залізничного 

машинобудування. Виробники залізничного транспорту підпадають під жорстку 

регуляторну політику, що впливає на галузь за такими напрямами: технічна 

відповідність, екологічні вимоги, соціальна відповідальність, фінансове 

регулювання. І якщо фінансове регулювання не має особливих ознак у контексті 

галузі, то інші фактори виявляють себе досить виразно, наприклад, технічна 

відповідність. Якщо до середини ХХ ст. залізничний рухомий склад переважно був 

сукупністю окремих одиниць, то у другій половині минулого століття він 

сформувався в комплексну транспортну систему зі своїми стандартами та вимогами, 

яким потрібно відповідати, щоб вільно рухатися такими системами. Екологічні 

вимоги можна було б віднести до технічних, але якщо останні формуються під дією 

об’єктивних факторів зовнішнього середовища (наприклад габарит), то екологічні 

більше продиктовані турботою держави про довкілля. 

Серед усіх моделей виходу компаній – виробників залізничних транспортних 

засобів на зовнішні ринки в умовах глобальних інтеграційних процесів поширення 

набули: експорт через посередників (місцеві компанії або дочірні компанії 

виробника); організація власного складального виробництва за кордоном шляхом 

створення дочірнього підприємства, МСА зі спільної розробки та виробництва 

рухомого складу; ліцензування (коли компанія діє через місцевого виробника під 

своїм брендом, а потім і сама виходить на ринок). 

Трансформація механізму міжнародної управлінської діяльності відбувається за 

кількома векторами, що визначають умови ведення бізнесу. Основною 

характеристикою трансформації сучасної міжнародної управлінської діяльності 

компаній є те, що їй притаманна децентралізація управлінських функцій від 
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центрального апарату (материнської компанії або головного офісу) до центрів 

створення доданої вартості в міжнародних ланцюгах поставок.  

У розділі 3 «Удосконалення механізму трансформації міжнародної 

управлінської діяльності українських компаній залізничного 

машинобудування в умовах глобалізації товарного ринку» проаналізовано 

сучасний стан ринку залізничного транспорту України, тенденції його розвитку, 

конкурентні позиції вітчизняних галузевих підприємств на внутрішньому та 

зовнішніх ринках, розглянуто можливі шляхи виходу іноземних компаній галузі на 

український ринок, запропоновано потенційні моделі співпраці іноземних 

виробників з українськими підприємствами, розглянуто шляхи підвищення 

конкурентоздатності українських підприємств на зовнішніх ринках, запропоновано 

шляхи включення вітчизняних галузевих підприємств у міжнародні ланцюги 

доданої вартості, запропоновано моделі оцінки ефективності міжнародної 

управлінської діяльності. 

Під час вибору адекватної стратегії поведінки на ринку залізничного 

транспорту, компаніям галузі необхідно розробити систему показників для оцінки 

ефективності обраної стратегії. Зазначена система має відповідати таким вимогам: 

показники повинні охоплювати процеси на всіх стадіях, дозволяти провести 

ретроспективний аналіз діяльності підприємства, спиратися на дані щодо 

конкретних процесів, ринків, клієнтів за певний період часу, показники мають бути 

представлені абсолютними, відносними і питомими величинами, відображати 

ефективність процесів і їхню стійкість на основі використання значного обсягу 

інформації, що характеризує технічні, організаційні, економічні і соціальні аспекти 

діяльності підприємства. Основними напрямами забезпечення ефективності 

міжнародної управлінської діяльності є: 

• розробка методології аналізу ефективності міжнародної управлінської 

діяльності з урахування соціально-економічної значущості окремих процесів; 

• побудова системи показників, що б висвітлювала ефективність 

інтернаціоналізації управлінської діяльності, результативність окремих заходів 

міжнародного корпоративного управління у співвідношенні до загальних витрат 

міжнародного бізнесу і специфічних витрат окремих компаній; 

• організація планово-організаційних заходів моніторингу ефективності 

міжнародної управлінської діяльності і системи поетапного й узгодженого у часі 

(регулярність, циклічність, послідовність) і просторі (національне, регіональне, 

глобальне охоплення) її контролю, а також прогнозування ефективності 

управлінських процесів і перспектив інтернаціоналізації бізнесу загалом. 

Український ринок залізничного рухомого складу має надзвичайно велику 

ємність з урахуванням того, що залізничний парк значною мірою зношений 

(зношеність рухомого складу за певними категоріями становить до 98 %). 

Українські виробники, станом на 2014–2015 рр., працюють загалом менш, ніж на 

половину своєї потужності. Серед загальної кількості підприємств інноваційними є 

лише одиниці, інші ж виробляють продукцію за стандартами 1980-х рр. Виходом із 

цієї ситуації могла б стати купівля технологій у розвинених зарубіжних компаній, 

але зазвичай вони пропонують або надто застарілі, або дуже дорогі технічні 

рішення. Залучити нові технології в українську промисловість можна шляхом 
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входження на вітчизняний ринок закордонних розвинених компаній, але на цьому 

шляху виникають перепони, переважно з боку держави. Однією з головних проблем 

відставання вітчизняних виробників є недостатня інтегрованість у міжнародні 

ланцюги поставок. 

Важливим аспектом підвищення конкурентоздатності українських 

підприємств є їхнє включення до міжнародних ланцюгів поставок, у яких вітчизняні 

підприємства можуть діяти не лише на етапі остаточного збирання, а й на 

проміжних етапах. Одним із прикладів повної участі українських виробників у 

міжнародних ланцюгах доданої вартості є постачання вагонів ПАТ «КВБЗ» на ринок 

Білорусі. Остаточне збирання вагона відбувається на ЗАТ «Гомельський ВБЗ» 

(рис. 5). 

Для зменшення впливу негативних факторів менеджери підприємств 

залізничного машинобудування мають прагнути укладати договори з попередньою 

оплатою продукції, розширювати ринки збуту у країнах близького та далекого 

зарубіжжя, як то Казахстані, Білорусі, Польщі, Прибалтиці й ін. Після посилення 

позицій на ринках сусідніх країн підприємства можуть звернути увагу на такі ринки, 

як китайський, індійський і ринки африканських країн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Міжнародні ланцюги поставок при виробництві  

пасажирського вагона моделі 61-779 ПАТ «КВБЗ» для Білорусі 
Джерело: складено автором на основі джерел: Купейный пассажирский вагон модель 61-779 

исполнение 2. Офіційний сайт ЗАТ «Гомельський ВБЗ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://vsz.gomel.by/index.php/ru/vagons/kupeinye/124-kupeinyi-passajirskii-vagon-model-61-779-ispolnenie-

2.html; Пассажирские вагоны серии 779. Офіційний сайт ПАТ «КВБЗ» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://www.kvsz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=309&lang=ru. 
 

 

ВИСНОВКИ 

У роботі сформульовано такі висновки, пропозиції та рекомендації, що 

відображають розв’язання основних завдань відповідно до поставленої мети. 

1. Міжнародна управлінська діяльність – розширений вид управлінської 

діяльності, головними цілями якої є формування, розвиток і використання 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

Польща: 

- склопакети, 

- електро- 

обладнання, 

- вакуумні туалети 

Росія: 

- візки Складання вагона 

- кузов, 

- електрообладнання, 

- кондиціонери, 

- механічна частина 

Білорусь: 

- інтер’єр, 

- остаточне складання вагона 
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конкурентних переваг компанії шляхом можливостей ведення бізнесу в різних 

країнах й отримання матеріальної та нематеріальної вигоди від використання 

місцевих особливостей та специфіки. Сучасна управлінська діяльність з 

урахуванням міжнародного аспекту вимагає аналізу великої кількості економічних, 

політичних, соціокультурних, екологічних, технічних, етнографічних факторів 

потенційних ринків. Загальний аналіз потенційних зарубіжних ринків слід 

проводити з тією метою і таким чином, щоб компанія в підсумку отримала 

максимум вигоди з мінімальними втратами. Слід зазначити, що в сучасному бізнес-

середовищі отримувана компанією вигода не зводиться лише до фінансової у 

вигляді прибутку, а й передбачає соціальний ефект від ведення бізнесу. 

2. Трансформація міжнародної управлінської діяльності відбувається за 

кількома векторами, що визначають умови ведення бізнесу. Основною 

характеристикою трансформації сучасної міжнародної управлінської діяльності 

компаній є те, що їй притаманна децентралізація управлінських функцій від 

центрального апарату (материнської компанії або головного офісу) до центрів 

створення доданої вартості в міжнародних ланцюгах поставок. Самі ж ланцюги 

доданої вартості набули нової динаміки під впливом сучасних факторів, основними 

з яких є перехід до інформаційної економіки, застосування модульної технології, 

міжнародних стандартів менеджменту якості, системи ощадливого виробництва, 

соціалізації бізнес-процесів. 

3. Основними чинниками, що трансформують міжнародну управлінську 

діяльність виробників залізничного транспорту, є глобалізація, науково-технічний 

розвиток і вимоги споживачів, що зазнають перманентних змін. Адаптація компаній 

до зазначених факторів призводить до переходу виробників від застарілої жорсткої 

ієрархічної структури до мережевої організації виробничого процесу в компаніях із 

залученням «хмарних» технологій до управління та його «гейміфікації». Таким 

чином досягається адекватне та ефективне реагування управлінської системи 

компаній на зміни в їх зовнішньому середовищі. Сучасна міжнародна компанія з 

виробництва рухомого складу є мережевою структурою з декількома центрами 

прийняття рішень, яка є повністю інтегрованою в міжнародні ланцюги доданої 

вартості. 

4. Серед основних характерних рис, що притаманні сучасному глобальному 

ринку залізничного рухомого складу, виокремлено такі: зростання впливу 

людського фактора в управлінні, і чим складніша структура управління 

підприємством галузі залізничного машинобудування, або навпаки, чим 

централізованіше управління ним, тим більш значущим стає вплив суб'єктивного 

підходу керівництва на ухвалення рішень; динамічна зміна ситуації на зовнішньому 

і внутрішньому ринках і середовищах, а компанії часто виявляються не готовими до 

нових умов ведення бізнесу, тому компаніям галузі залізничного машинобудування 

слід діяти на випередження ринкових тенденцій. 

5. Український ринок залізничного рухомого складу є надзвичайно 

привабливим як для українських, так і для закордонних виробників через його 

надзвичайно високу ємність, зумовлену значною мірою зношеності рухомого 

складу. Разом з тим, вітчизняним виробникам бракує інноваційності продукту, їм 

притаманний низький рівень інтеграції в міжнародні ланцюги доданої вартості, тоді 
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як зарубіжна продукція стає дедалі менш доступною через несприятливий обмінний 

курс національної валюти. Вирішенням цих проблем може стати купівля зарубіжних 

технологій вітчизняними виробниками й організація спільних підприємств між 

українськими та закордонними виробниками. 

6. На сучасному ринку фактором підвищення конкурентоспроможності 

виробників залізничного рухомого складу є економічний розвиток країни їх 

походження. Розвинені країни підтримують національного виробника шляхом 

надання пільгових кредитів на закупівлю їх техніки. Завдяки цьому, великі компанії 

з розвинених країн отримують нові замовлення та поштовх до подальшого розвитку, 

а компанії із країн, що розвиваються, втрачають конкурентоздатність.  

7. Нині сформувався не лише напрям безпосереднього управління 

виробництвом залізничного рухомого складу та супутніх товарів, а й виокремилися 

стандарти такого управління, прикладом чого є галузевий стандарт IRIS. Залізничне 

машинобудування, маючи високу технологічну ємність, ураховує та запроваджує 

новітні розробки та досягнення не тільки в технологіях, а й у самому процесі 

виробництва. Системи управління виробництвом «Канбан» та «JIT» знайшли своє 

місце й успішно використовуються на підприємствах із виробництва залізничного 

рухомого складу. Стандартизація систем менеджменту якості зараз є також 

конкурентною перевагою підприємства, оскільки часто клієнти та партнери не 

ведуть справ із компаніями, що не мають сертифікату відповідності певним 

стандартам. Наявність такого сертифікату передбачає те, що на підприємстві-

контрагенті впроваджено систему якості, завдяки наявності якої діяльність 

контрагента буде прозорішою та не нестиме значних ризиків для бізнесової 

діяльності й іміджу своєї компанії. 

8. На сучасному етапі концептуальних змін зазнають підходи до організації 

управлінського та виробничого процесів, що перебудовуються таким чином, щоб 

найповніше задовольняти потреби сучасного світового, регіонального та 

національних ринків. Одним із таких рішень є застосування модульної технології, 

що знайшла своє місце не тільки в побудові безпосередньо рухомого складу, а й в 

організації виробництва. Такий підхід полегшив не лише сам процес виробництва у 

країні походження компанії, але й значно спростив участь компаній у міжнародних 

ланцюгах доданої вартості. Стандартизація й уніфікація, які є одними із ключових 

нюансів модульної системи, полегшують не тільки виробництво, а й етап розробки 

товарів залізничного машинобудування. 

9. Вихід зарубіжних компаній на ринок України має супроводжуватися, 

насамперед, привнесенням інновацій, чільне місце серед яких має займати 

енергоефективність, ураховуючи прагнення України до більшої міри 

енергонезалежності. Такий вихід підприємств залізничної галузі на український 

ринок слід здійснювати у формі спільного підприємства із часткою іноземного 

інвестора не більше 51 %. Таким чином іноземний інвестор максимально знизить 

свої ризики, при цьому зберігаючи контроль над підприємством. Інвесторам слід 

брати до уваги той факт, що нині існують вимоги держави із локалізації 

виробництва.  

10. Довгострокові інвестиції на термін понад 10 років зараз є неприйнятними 

для іноземних інвесторів. Найкращим виходом на український ринок слід вважати 
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спільне підприємство, МСА із привнесенням сучасних технологій 

енергозбереження. Продукт співпраці (а саме рухомий склад і супутній комплекс 

сервісу), призначений для українського ринку, повинен бути не надто 

технологічним, але в ньому мають застосовуватися рішення, які б значною мірою 

спростили конструкцію, при цьому зробивши її дешевшою та витривалішою. Утім, у 

таких МСА є й українська сторона, яка також має показати не тільки готовність до 

співпраці, а й зробити свій внесок у побудову такого альянсу. 

11. Для зміцнення позицій залізничних підприємств на зовнішніх ринках 

збуту, експортну орієнтацію необхідно збільшити щонайменше до третини від 

загального обсягу. Виручку від експорту має бути використано переважно на імпорт 

новітніх техніки і технологій, а також комплектуючих виробів. Імпортна техніка 

може бути застосована в тих випадках, коли аналогічна не виробляється і не може 

бути вироблена в Україні. Необхідно досягти збалансованості експорту й імпорту, а 

за рахунок власного виробництва задовольняти 60–80 % платоспроможної потреби 

внутрішнього ринку продукції залізничного машинобудування.  

Водночас, має бути застосований збалансований підхід із метою уникнення 

розміщення повного циклу виробництва на території України, оскільки це призведе 

до неоптимального використання виробничих можливостей та знизить гнучкість 

виробництва, що має бути спрямоване на досягнення максимальних конкурентних 

переваг. У підсумку, експортним продуктом може стати не тільки готовий рухомий 

склад, а й недоукомплектований (для подальшого збирання за кордоном) чи взагалі 

окремі вузли й агрегати, у виробництві яких українські підприємства мають значні 

конкурентні переваги. 

12. Окремим видом вимог є соціальна відповідальність бізнесу, що полягає не 

так у турботі про маломобільні групи населення та свободу їх пересування, як у 

«вдячності» виробника громаді, серед якої розміщується виробництво. Сюди 

належить добровільне піклування про власних працівників за рахунок надання їм 

безоплатних соціальних послуг, а також піклування про громаду, не пов’язану із 

виробником безпосередньо. Така соціальна турбота формує позитивний імідж 

виробника, а у випадку з компаніями галузі залізничного машинобудування 

компенсує незручності, завдані підприємством громаді та природі. Нині наявність 

на підприємстві залізничної галузі розгалуженої програми корпоративної соціальної 

відповідальності дає додаткові конкурентні переваги при реалізації своєї продукції. 

Також, що дуже важливо для України, західні компанії охочіше співпрацюють із 

партнерами, які дбають про довкілля та проводять соціальні програми. 
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АНОТАЦІЯ 

Білоус А. О. Трансформація міжнародної управлінської діяльності 

компаній залізничного машинобудування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації визначено основні складові, характерні риси, структурні елементи й 

оптимальні параметри ринку залізничного транспорту та функції його суб’єктів в 

умовах глобалізації. Виокремлено та науково обґрунтовано чинники трансформації 

корпоративних стратегій під впливом сучасних економічних умов. Досліджено 

трансформацію сучасних методів системи управління виробництвом та реалізацію 

продукції галузі залізничного машинобудування. Оцінено передумови та сучасний стан 

розвитку ринку залізничного рухомого складу в Україні як одного з основних ринків в 

економіці країни. Розроблено й обґрунтовано практичні рекомендації, спрямовані на 

прискорення процесу формування українського ринку залізничного транспорту, шляхів 

оптимізації діяльності компаній на ньому та виходу на зовнішні ринки. Визначено 

пріоритетні напрями розвитку підприємств галузі залізничного машинобудування 

України як однієї із ключових галузей вітчизняної промисловості. 

Аргументовано, що трансформація міжнародної управлінської діяльності 

компаній залізничного машинобудування відбувається у вигляді поступової 

міжнародної децентралізації менеджменту за рахунок синергетичного ефекту від 

утворення нових міжнародних ланцюгів доданої вартості та використання 

модульної технології, міжнародних стандартів менеджменту якості, системи 

ощадливого виробництва, соціалізації бізнес-процесів. Сукупність зазначених 
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елементів разом із процесом децентралізації менеджменту приводить до підвищення 

ефективності підприємств галузі залізничного машинобудування та посилення їх 

міжнародної конкурентоспроможності. 

Ключові слова: транспорт, залізничне машинобудування, міжнародний 

менеджмент, ринок залізничного рухомого складу, конкурентоздатність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Билоус А. А. Трансформация международной управленческой деятельности 

компаний железнодорожного машиностроения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – 

Киев, 2015. 

В диссертации определены основные составляющие, характерные черты, 

структурные элементы и оптимальные параметры рынка железнодорожного 

транспорта и функции его субъектов в условиях глобализации. Выделены и научно 

обоснованы факторы трансформации корпоративных стратегий под влиянием 

современных экономических условий. Исследована трансформация современных 

методов системы управления производством и реализации продукции отрасли 

железнодорожного машиностроения. Оценены предпосылки и современное состояние 

развития рынка железнодорожного подвижного состава в Украине как одного из 

основных рынков в экономике страны. Разработаны и обоснованы практические 

рекомендации, направленные на ускорение процесса формирования украинского 

рынка железнодорожного транспорта, путей оптимизации деятельности компаний на 

нем и выхода на внешние рынки. Определены приоритетные направления развития 

предприятий отрасли железнодорожного машиностроения Украины как одной из 

ключевых отраслей отечественной промышленности. 

Аргументировано, что трансформация международной управленческой 

деятельности компаний железнодорожного машиностроения происходит в виде 

постепенной международной децентрализации менеджмента за счет синергетического 

эффекта от образования новых международных цепей добавленной стоимости и 

использования модульной технологии, международных стандартов менеджмента 

качества, системы бережливого производства, социализации бизнес-процессов. 

Совокупность этих элементов вместе с процессом децентрализации менеджмента 

приводит к повышению эффективности предприятий отрасли железнодорожного 

машиностроения и усиления их международной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: транспорт, железнодорожное машиностроение, 

международный менеджмент, рынок железнодорожного подвижного состава, 

конкурентоспособность. 

 

SUMMARY 

Bilous A. O. The transformation of the international management of railway 

engineering companies. – Manuscript. 
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Thesis for a Candidate Degree in Economics on the specialty 08.00.02 – World 

economy and international economic relations. – Institute of International Relations of 

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis contains research on the economic substance of railway engineering as a 

specific sub-sector of the world economy. The basic components, features, structural elements 

and optimal parameters of railway transport market and features of its subjects in the context 

of globalization are determined. Factors of transforming corporate strategies influenced by 

current economic conditions are determined and scientifically grounded. The transformation 

of modern methods of management of production and marketing field of railway engineering 

is studied. The influence of the world crisis on the selection of priority areas in the market of 

railway transport is described. Background and current state of development of the railway 

rolling stock market in Ukraine as one of the major markets in the economy are reviewed. 

Practical recommendations aimed at accelerating the process of formation of Ukrainian 

market of railway transport, ways of optimizing it and companies entering foreign markets are 

developed and grounded. 

It was argued that the transformation of the international management of railway 

engineering companies is in the form of gradual decentralization of international management 

by means of synergies from the creation of new international value-added chains and the use 

of modular technology, international management quality standards, lean production system, 

the socialization of business processes. The combination of these elements along with the 

process of decentralization of management leads to increased efficiency of railway 

engineering industry companies and strengthening their international competitiveness. 

The detected priority ways of development of railway engineering industry of Ukraine 

as one of the key domestic industries are the following: 1) maximum energy efficient 

innovation combined with the reduction in the cost of finished goods; 2) attracting foreign 

investors, in the form of a joint venture with foreign investors no more than 51 %, which 

allows the latter to minimize the risks, while maintaining control of the enterprise; 

3) increasing up to 70–80 % the degree of localization of production, which is manifested in 

the increase of the share of finished products of added value formed in Ukraine; 4) enhance 

cooperation with leading international railway industry companies that have experience with 

the rolling stock designed for 1520 mm; 5) use the concept of import substitution for those 

components in the manufacture of which the Ukrainian companies have strong competitive 

positions, other components to buy from companies that specialize in the respective nodes. 

It is stated in the thesis that the management activities of the railway machine building 

companies should be based on the effective involvement of such enterprises into international 

supply chains. The producers should not produce a railway vehicle as a whole if it is not 

effective for business. Business efficiency indicators for railway companies are provided in 

the thesis. These indicators may also be used by other machine building companies after 

certain adaptation. 

Key words: transport, railway engineering, international management, railway rolling 

stock market, competitiveness. 
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