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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний розвиток світового ринку товарів залізничного 

машинобудування характеризується специфічними якісними змінами, 

пов’язаними з кризовими процесами глобального та локального вимірів. У 

процесі розвитку національних товарних ринків вони все більше інтегруються у 

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. За цих умов ринки залізничного машинобудування, 

як специфічні суб’єкти глобального товарного ринку, не лише трансформуються й 

інтегруються у глобальні та регіональні економічні структури, але й підпадають 

під значний вплив з боку світових кризових явищ. Ринкова взаємодія суб’єктів у 

цій сфері великою мірою залежить не тільки від того, наскільки ефективно 

працюють виробники, дистриб’ютори, дилери та інші посередники, як це 

відбувається у випадку зі споживчими товарами. Значну роль на сучасному ринку 

залізничного рухомого складу відіграють замовники, які не тільки здійснюють 

опосередкований вплив на процес розробки та виробництва рухомого складу, а й 

беруть у ньому безпосередню участь. 

На сьогоднішній день ринок залізничного машинобудування в Україні є не 

досить розвинутим та відстає в розвитку від європейського та світового ринку. Це 

спричинено як загальновизнаними об’єктивними макроекономічними чинниками, 

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

законодавчих, виконавчих та 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. Сьогодні 

можна стверджувати, що українські компанії галузі залізничного 

машинобудування складають «тест на виживання»: якщо вони зможуть 
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адаптуватися до нових умов і покращити бізнес-показники, то такі компанії 

зможуть і надалі ефективно розвиватися. 

Ефективність діяльності компаній на ринку залізничного машинобудування 

залежить від правового та інституційного середовища, дієвого корпоративного 

контролю, внутрішніх управлінських структур компаній та інфраструктури цієї 

системи. Міжнародна управлінська діяльність у поєднанні з 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 прояву 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 

аналізуються 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 інших. Вітчизняні вчені у 

своїх наукових 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 
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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-дослідницьких 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 у рамках 

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 та адаптації залізничної промисловості України до 

європейських інтеграційних процесів. 

Мета та завдання дослідження. Досягнення мети дисертаційного 

дослідження передбачає розв’язання наступних 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; 
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- 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; 

- дослідити специфіку розвитку системи управління виробничим потенціалом 

компаній залізничного машинобудування в умовах поглиблення 

інтернаціоналізації виробництва; 

- визначити основні складові, характерні риси, структурні елементи та 

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 з ринковою економікою, а також у 

специфічних українських реаліях; 

- визначити вплив світових кризових явищ на вибір пріоритетних напрямків 

на ринку залізничного транспорту; 

- оцінити передумови, сучасний стан та проблеми розвитку ринку 

залізничного рухомого складу в Україні; 

- розробити та обґрунтувати практичні рекомендації, спрямовані на 

прискорення процесу формування українського ринку залізничного транспорту, 

шляхів оптимізації діяльності компаній на ньому та 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. 
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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. 

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: 



9 

 

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 
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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 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 
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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 у 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, вдосконалення 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 конкурентноздатності та 

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 міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка для студентів напряму 6.030206 – міжнародний бізнес в 

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

підприємств», «Міжнародна логістика», «Менеджмент міжнародних проектів», 



12 

 

«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, які викладені в дисертаційній 

роботі та виносяться 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 університет имени М. В. 

Ломоносова);  

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (22 жовтня 2015 р., 



13 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин). 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження 

опубліковані у 8 статтях у провідних наукових фахових виданнях, затверджених 

переліком ДАК України, у т. ч. дві – за кордоном, та 20 виданнях матеріалів тез 

наукових конференцій в Україні та Росії. 

Основні наукові положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено у 25 наукових працях, загальним обсягом 8,0 друк. арк., з них: 6 – у 

наукових фахових виданнях (1 – у науковому фаховому виданні, зареєстрованому 

у міжнародних наукометричних базах даних), 2 – у міжнародному виданні, яке 

включено 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 і 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 – 170 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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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

1.1 Теоретичні засади аналізу міжнародного управління діяльністю компаній 

транспортного машинобудування в умовах глобалізації товарних ринків 

Світова виробничо-торговельна інфраструктура транспортного 

машинобудування є сукупністю та системою всіх матеріальних і нематеріальних 

засобів, які призначені для виробництва транспортних засобів, а також супутніх 

товарів і послуг. Виробничо-торговельна інфраструктура, як категорія світового 

господарства, органічно вписується в систему категорій, що характеризують 

сутнісні сторони інтернаціонального відтворювального процесу.  

Аналіз діалектичних взаємозв’язків міжнародної інфраструктури 

транспортного машинобудування з відповідними законами та закономірностями 

розвитку і функціонування міжнародного виробництва був зроблений у роботах 

наступних дослідників. Так, зокрема, Кочетов Е. зазначає: «Значну роль у 

розвиткові обох підсистем суспільного поділу праці (міжнаціонального та 

міжфірмового) і у формуванні зрушень між ними відіграє і такий фактор, як 

рівень розвитку господарської інфраструктури в широкому змісті слова, 

включаючи виробничу складову…» [7, с.124]. Таким чином, визначається 

значуща роль інфраструктури, у тому числі транспортної, в розвитку економіки 

як однієї держави, так і економічної системи держав на основі економічних 

зв’язків. Могільовкін І., розкриваючи вплив науково-технічної революції на 

розвиток глобальної виробничої інфраструктури відмічає: «Визначальне значення 

для розвитку транспорту у другій половині ХХ сторіччя мав швидкий технічний 

прогрес в період науково-технічної революції 60-70-х рр. …Розвиток 

електронних засобів зв’язку, що глибоко пронизували… транспортні системи все 

більше перетворить транспортну інфраструктур в матеріальну базу процесу 

глобалізації світової економіки» [8, с.334]. У даному випадку транспортна 

інфраструктура розглядається як рушійна сила процесу глобалізації. 

Злоказова Н., досліджуючи перспективи розвитку єврорегіональної 
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інфраструктури та роль у цьому процесі провідних міжнародних компаній, 

зазначає: «Єдина транспортна інфраструктура на континенті має і суттєвий 

політичний аспект – інтереси національних урядів країн ЦСЄ повністю 

співпадають в цій частині з інтересами ТНК, що діють в регіоні» [4, с.63].  

На початку ХХІ ст. транспортні засоби перестали бути одиничними 

елементами перевезень вантажів і людей. Вони спочатку сформували локальні 

«транспортні кластери» з притаманними саме їм певними характеристиками та 

особливостями, а потім ці кластери поєдналися у глобальну логістичну систему, 

основу якої становлять саме транспортні засоби. Розвиток інформаційних 

технологій посприяв цьому процесу, спочатку з’єднавши між собою одиничні 

транспортні засоби локальним зв’язком (наприклад, радіозв’язок між 

вантажівками та диспетчерським пунктом), а потім за рахунок Інтернету та 

системи позиціонування та навігації стало можливим відстежувати рух 

транспорту, дізнаватися його точне місце розташування та прогнозувати 

прибуття до кінцевої точки з дуже невеликою похибкою. 

Такий швидкий розвиток технологій, який відбувся менше ніж за 

півстоліття, підштовхнув виробників та операторів ринку транспортних засобів 

до пошуку нових технологічних, виробничих, збутових і менеджерських рішень, 

які змогли б у повній мірі задовольнити потреби споживачів транспорту 

(транспортних операторів). 

Взаємопроникнення економік тим швидше та ефективніше відбувається, 

чим більш розвинутим є транспортне сполучення між країнами. Найбільш 

дешевим у світі вважається морський транспорт у перерахунку на вартість 

перевезення одиниці маси вантажу на одиницю відстані. У той же час, серед 

наземного транспорту найбільш ефективним вважається залізничний транспорт, 

через швидкість, надійність та дешевизну. Перевагу залізничного транспорту над 

автомобільним показує існування контрейлерних поїздів. Завантажені вантажівки 

заганяються на залізничні платформи, водії розміщуються у пасажирських 

вагонах у складі поїзда, який рухається до певної кінцевої точки, від якої 

вантажівки розвозять вантажі в різні сторони. Втім, при всіх перевагах залізниці, 
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існує суттєве обмеження у вигляді ширини залізничної колії. Так, для прикладу, 

на Євразійському континенті існує декілька залізничних відокремлених регіонів. 

Так, Португалія та Іспанія мають «іберійську» колію 1668 мм. Уся Західна 

Європа використовує «стефенсонівську» ширину колії 1435 мм. Така сама колія і 

в Китаї та більшості азіатських країн. На території колишнього СРСР та Монголії 

ширина колії становить 1520 мм. Варто зазначити, що тільки у Фінляндії зберігся 

старий радянський стандарт колії 1524 мм. З наведених даних стає зрозумілим, 

що на континенті виокремлені декілька регіонів, країни яких більше 

кооперуються між собою, маючи при цьому менше зв’язків із сусідами.  

Найбільше у вирішенні даної проблеми просунулася Іспанія, по-перше, 

проклавши по своїй території мережу колії 1435 мм, а по-друге, розробивши 

рухомий склад, який може без зупинки змінювати ширину колії. Таким чином, 

необхідність інтегруватися в європейську економічну систему підштовхнула 

іспанців до пошуку нових технічних рішень та зробила їх лідерами у сфері 

виробництва рухомого складу зі змінною шириною колії. Більш того, такий 

рухомий склад виявився придатним до руху в поворотах з більшими 

швидкостями, ніж це можливо для звичайних вагонів. Поїзди виробництва 

іспанської компанії Patentes Talgo S. L. використовуються залізничними 

операторами в Іспанії, Португалії, Німеччині, Казахстані, Узбекистані, Росії та 

США. 

Для розуміння поняття та складу глобальної виробничо-торговельної 

інфраструктури залізничного машинобудування необхідно розглянути 

глобальний ринок товарів залізничної галузі. За даними звіту компанії Frost & 

Sullivan, на сьогоднішній день Китай та Індія мають низьку щільність залізниць 

та високе пасажирське навантаження на залізничну мережу на противагу таким 

ринкам, як, наприклад, Німеччина, де кількість населення та площа менші. Китай 

та Індія розглядають збільшення ефективної довжини колій для зменшення 

навантаження на залізниці через кількість населення (таким чином зменшити 

кількість населення на кілометр колії). В Аргентині, Австралії, Бразилії, Канаді, 
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Росії та США, де густина населення низька, приватні перевізники володіють та 

використовують більшу частину залізничної мережі (див. рис. 1.1.1) [5]. 

 

Рис. 1.1.1. Порівняння країн з найбільшою довжиною залізничних колій, 

2013 р. 

 

Рис. 1.1.2. Топ-10 світових виробників рухомого складу, 2014 р. 
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Очікується, що до 2025 р. будуть зроблені перші кроки по сполученню Азії 

та Європи системою високошвидкісних магістралей (ВШМ). Згідно з темпами 

зростання, до 2025 р. Іспанія, Франція та Туреччина матимуть найбільші мережі 

ВШМ у Європі. Індія має потенціал для того, щоб мати другу за розміром мережу 

ВШМ в Азії після Китаю. Проте темпи будівництва ВШМ в Індії досі не 

узгоджені через питання щодо управління проектами та фінансування (див. рис. 

1.1.3) [5].  

Ефективна програма розвитку залізниць у Китаї зробила з домашніх 

компаній CSR та CNR конкурентоздатних гравців на світовому ринку. Втім, 

очікується, що обсяги виробництва цих двох компаній знизяться до 2016 р., коли 

будуть виконані замовлення для китайського ринку. Південнокорейська компанія 

Hyundai Rotem стратегічно відкрила представництво в Туреччині, щоб 

конкурувати на ринках Європи, Азії, Північної Африки та на Близькому Сході 

(див. рис. 1.1.2) [5]. 

 

 

Рис. 1.1.3. Довжина високошвидкісних магістралей за регіонами світу у 

2012-2022 рр. 
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Загалом серед тенденцій, які мають місце у світовій залізничній галузі, 

можна виділити наступні: 

 Китайська мережа ВШМ розшириться на 25 631 км до 2030 р. Китай 

матиме довжину колій 120 000 км до 2020 р., що більше, ніж у Росії. 

 Першокласні залізниці у Північній Америці витратять більше 8,7 

млрд. євро щорічно на модернізацію до 2022 р. Системи сигналізації, 

колійні матеріали, локомотиви та вагони будуть залишатися у 

пріоритеті для модернізації. 

 China Southern Rail (CSR) та China Northern Rail (CNR) посядуть місце 

у трійці найбільших світових виробників залізничного рухомого 

складу. 

 У Європі близько 10 300 локомотивів та 1 860 вагонів мають бути 

замінені між 2015 та 2022 роками. 

 Африка є регіоном із найбільшим зростанням ринку товарів 

залізничної галузі. Очікується, що обсяги ринку подвояться до 

2022 р. через відносно стабільне політичне середовище, яке сприяє 

інвестиціям у залізничну галузь Африки [5]. 

Виробнича інфраструктура транспортного машинобудування — це 

комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво транспортних засобів і 

забезпечують його ефективну економічну та бізнесову діяльність. До них 

належать транспорт, зв'язок, електроенергетика, кредитно-фінансові заклади, 

спеціалізовані галузі ділових послуг. Торговельна інфраструктура транспортного 

машинобудування – це комплекс галузей, що забезпечують зв'язок виробничої 

інфраструктури галузі транспортного машинобудування з кінцевим споживачем 

продукції даної галузі. Разом їх можна поєднати у виробничо-торговельну 

інфраструктуру, оскільки сьогодні вони становлять єдину систему і мають багато 

спільних рис, значною мірою зумовлених глобалізацій ними процесами. 

Сучасна виробничо-торговельна інфраструктура транспортного 

машинобудування розділяється на свої складові, які становлять етапи діяльності 

виробників на ринку. Такими етапами є: проектування та розробка, виробництво, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
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збут. Кожен з цих етапів має свою особливу внутрішню інфраструктуру, яка має 

відповідати актуальним потребам галузі.  

Етап проектування та розробки характеризується тим, що ще на стадії 

розробки та побудови дослідних зразків іде широкомасштабне інформування 

потенційних клієнтів про новий товар. Оскільки сам товар є достатньо складним, 

то на даному етапі є можливість внести необхідні замовникам зміни ще на стадії 

проектування. Основна задача маркетингових служб на даному етапі полягає у 

створенні ринку для нової продукції, що вимагає високих витрат на її рекламу, 

роз'яснення властивостей і якостей товару. Також значних витрат потребує 

створення дослідних зразків та виставкових експонатів. 

Сучасна галузь транспортного машинобудування характеризується високою 

наукоємністю та технологічністю. При цьому спостерігається тенденція до 

подрібнення технологічних кластерів, пов’язаних з розробкою, виробництвом та 

обслуговуванням конкретних вузлів та агрегатів. Через це компаніям потрібні 

спеціалісти все більш вузького профілю. Для досягнення довгострокових цілей 

компанії-виробники транспортних засобів вкладають кошти в освіту 

перспективних кваліфікованих працівників для своїх підприємств. Так, компанії 

можуть проводити конкурси на відбір кандидатів на роботу серед студентів та 

випускників вузів, надавати підтримку певним технічним вузам та організовувати 

спеціальні програми навчання, засновувати власні вузи та професійно-технічні 

коледжі для того, щоб майбутні працівники починали знайомитися з компанією 

задовго до прийняття на роботу. Прикладом такої роботи є співпраця німецької 

корпорації Сіменс та деяких вузів у Росії за партнерською академічною 

програмою. Партнерська академічна програма «Глобальні можливості у сфері 

PLM» (GO PLM) [31] дає змогу працювати з корпоративним програмним 

забезпеченням, виконувати технічні конкурсні проекти та претендувати на 

роботу в компанії Сіменс. 

На етапі проектування та розробки важливим фактором успішності 

компаній-виробників транспортних засобів є інвестиції в НДДКР. Тенденція 

підвищення наукоємності транспортних засобів підштовхує виробників усе 
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більше вкладати кошти у новітні розробки для збереження конкурентних позицій 

на ринку. Політика інновацій пов’язана не лише з насиченням технологіями 

продукту виробництва, але й самого процесу виробництва для забезпечення його 

ефективності та результативності. Детальніше питання менеджменту інновацій 

розглядаються у розділі 2.1. 

На етапі виробництва діяльність міжнародних компаній транспортного 

машинобудування спрямована на створення міжнародного виробництва і в 

умовах глобалізації охоплює різні регіони світу та регіональні об’єднання та 

організації. Так, у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) американський капітал активізує свою діяльність завдяки відповідному 

інвестиційному кліматові, місткості ринку, розвинутій інфраструктурі. Разом з 

тим, міжнародний капітал формує і адекватну промислову політику, основною 

метою якої є адаптація національних економік до структурних перетворень.  

Останніми тенденціями у розвиткові наднаціонального виробництва є те, 

що міжнародні компанії змінили тактику формування глобального виробництва. 

Якщо ще наприкінці XX ст. використовувалися злиття та поглинання іноземних 

компаній, то основним напрямом розширення сучасних компаній-виробників є 

створення нових зарубіжних філій. Стимулом до такої тенденції стало створення 

відповідної інфраструктури у зацікавлених регіонах (у сфері телекомунікацій, 

енергопостачання, транспорту) [3, с.51]. Така тенденція також пов'язується зі 

стабілізацією у сфері злиттів та поглинань, тобто не залишилося компаній, які 

можна було б поглинути. Більш детально аспекти сучасного виробництва 

розглядаються у розділі 2.2. 

Найважливішим етапом є етап збуту. На даному етапі необхідно створювати 

канали збуту для реалізації новинки. Якщо у споживчих товарів першими 

покупцями новинок стають так звані «покупці-новатори», які складають лише 

близько 2% від загального числа потенційних споживачів, то у випадку із 

транспортними засобами така доля не є сталою (при цьому саме поняття 

«покупці-новатори» залишається справедливим) і залежить від інноваційності 

товару, потребі в ньому та активності компанії-виробника у процесі 
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інформування потенційних споживачів про товар. Зазвичай, у категорію 

«новаторів» потрапляють забезпечені споживачі. Це пов’язано з тим, що: 

- новий товар потребує певної нової специфіки експлуатації, 

обслуговування та ремонту (додаткові витрати); 

- можливий «простій» нової техніки через «сиру» конструкцію або 

невідпрацьовані технологічні операції; 

- необхідність закупівлі партії товару для мінімізації вищезазначених 

обставин; 

- страхування для нової техніки коштує більше, ніж для перевіреної часом.  

Саме тому, для успішного просування нового зразка транспортних засобів 

на ринок, маркетинговому департаменту компанії-виробника слід 

сконцентруватися на багатих клієнтах для початку збуту новинки. 

Важливим елементом збутової інфраструктури є розвинутість економіки 

країни походження виробника транспортних засобів. Небагаті країни часто не 

можуть собі дозволити заплатити одразу за поставлені транспортні засоби, а 

потребують залучення позикових коштів. Сучасною тенденцією є залучення 

позик у державних фінансових установ країн походження виробників. Тобто, 

уряд країни виробника дає пільговий кредит на придбання вітчизняної продукції, 

при цьому стимулюючи розвиток власної економіки. Прикладом цього може 

служити придбання Україною 10 поїздів Hyundai Rotem HRCS2 за кошти, 

отримані від Ексімбанку Південної Кореї [32]. Інший приклад – придбання 

білоруською залізницею 12 китайських вантажних електровозів БКГ1. 85% 

коштів на придбання було надано Ексімбанком Китаю [33]. В результаті таких 

процесів, великі компанії з розвинутих країн отримують нові замовлення та 

поштовх до подальшого розвитку, а компанії з країн, що розвиваються, 

втрачають конкурентоздатність. 

Іншим важливим елементом виробничо-торговельної інфраструктури є 

маркетингова діяльність виробника на ринку. Коли транспортний засіб проходить 

фазу раннього виходу на ринок, він переходить у фазу зростання продажів. Ця 

фаза характеризується зростанням попиту на продукцію. Попит збільшується за 
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рахунок покупців та «ранньої більшості» (близько 35% покупців). Витрати на 

виробництво стабілізуються, підприємство починає отримувати прибуток. До 

труднощів на даному етапі можна віднести появу конкурентів. Прибуток від 

реалізації товару максимальний, тому немає нічого дивного в тому, що 

підприємства прагнуть продовжити цю фазу. Саме на продовження цього етапу і 

спрямована робота маркетингових служб, які використовують такі засоби для 

досягнення поставлених цілей: 

- удосконалення товару, підвищення його якості. Також можливе 

додавання нових функцій, створення різновидів товару; 

- просування іміджу товару, створення торгової марки (саме для 

конкретної моделі виробу) та формування прихильності до неї, а також 

виділення конкурентних переваг продукції; 

- інтенсивний збут - збільшення кількості торгових представництв, 

проникнення на нові ринки; 

- проникнення на нові сегменти ринку. 

- у деяких випадках - переорієнтування реклами з поширення інформації 

про товар на стимулювання його придбання; 

- деяке зниження цін для залучення більшого числа споживачів. 

При насиченні товаром ринку, він уже має свій ринок, а попит на нього стає 

стабільним, оскільки товар купує «запізніла більшість» - споживачі, які 

налаштовані скептично і сприймають новинку лише після того, як її випробувала 

більшість. Також до цієї групи споживачів відносяться й ті, хто через брак коштів 

не може собі дозволити купувати новітні зразки техніки, а купує вже після того, 

як товар здешевшає. Темпи зростання збуту уповільнюються, конкуренція досягає 

максимуму, розмір прибутку знижується. Проте, він усе ще досить високий, тому 

що в результаті більш повного освоєння технології відбувається зменшення 

витрат на виробництво. Здешевшення технологій відбувається ще й тому, що 

часто компанії продають їх окремо від товару у вигляді готових вузлів чи 

компонентів. Тому маркетологи прагнуть продовжити і цю стадію, хоча б для 

того, щоб накопичити кошти для створення нового товару. Для цього вони 
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шукають додаткові ринки збуту, стимулюють більш інтенсифікацію споживання 

товару вже існуючими покупцями. Також проводиться модифікація товару: 

поліпшення якості, властивостей, зовнішнього оформлення, йде пошук нових 

сфер його застосування. Зростає конкурентна спрямованість усіх форм 

просування. Цінова політика має виражену ціннісну спрямованість, збільшується 

роль нецінової конкуренції. 

На етапі спаду продажів товар, що не зазнає ніяких змін, або набридає 

споживачам, або зникає потреба, яку він був покликаний задовольняти, або він 

технічно застаріває, або не витримує конкурентної боротьби. 

Багато підприємств йде з конкретного сегменту ринку, оскільки 

скорочується число споживачів. У даній фазі фірми можуть використовувати три 

варіанти дій: 

1) Організація може скоротити маркетингові програми і кількість 

вироблених товарів, спертися на прихильних до цього товару 

споживачів. 

2) Можна продовжити життя товару, змінивши зовнішній вигляд, 

становище на ринку, маневруючи цінами. 

3) Підприємство може виключити товар з номенклатури, припинивши 

його випуск. 

Цінова політика в цей час спрямована на підтримання рентабельності 

товару. Ціни нерідко знижують до мінімуму, щоб позбавиться від залишків товару 

на товарних майданчиках. Слід зазначити, що для транспортних засобів може 

існувати ще один етап, коли транспортний засіб продовжують випускати навіть 

попри появу більш сучасного аналога відповідної компанії. Даний етап можна 

умовно назвати «друге життя». Це відбувається тоді, коли товар за своїми 

властивостями є дуже вдалим і продовжує повністю задовольняти потреби 

споживачів навіть при настанні моральної застарілості. Така ситуація може 

складатися у різних підгалузях транспортного машинобудування, і основними 

чинниками виникнення шостого етапу можна назвати: 

- вдала конструкція, висока ремонтопригодність; 
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- велика кількість проданих одиниць товару на впродовж «основного» 

життєвого циклу; 

- налагоджена сервісна інфраструктура (особливо – для даного товару); 

- великі витрати на переобладнання інфраструктури під нове «покоління» 

транспортних засобів. 

Варто також зазначити, що попит на товар на останньому етапі може 

зазнавати певних сплесків у разі суттєвої модернізації транспортного засобу, а без 

цього він залишатиметься відносно стабільним і крива попиту буде повільно 

спускатися до нуля, аж допоки виробник не визнає виробництво товару таким, що 

не відповідає його бізнес-інтересам. 

Важливим аспектом, що впливає на ефективність міжнародного управління 

діяльністю компаній залізничного машинобудування, є фактор соціальної 

відповідальності бізнесу. У сучасному глобалізованому світі все більше 

посилюються тенденції відходу компаній у своїх стратегіях суто від отримання 

прибутку та переорієнтація на отримання вигоди від взаємодії компанії із 

суспільством. Така взаємодія виражається в тому, що виробники спрямовують 

власні кошти на створення соціальних благ (додаткові переваги для 

співробітників, захист навколишнього середовища, турбота про мало захищені 

верстви населення тощо), а суспільство відповідає таким компаніям підвищеною 

лояльністю. Фактор корпоративної соціальної відповідальності стає додатковим 

інструментом підвищення конкурентоздатності компаній. 

Соціальна відповідальність у діяльності компаній залізничного 

машинобудування набула суттєвого значення з посиленням глобалізаційних явищ 

у галузі. Враховуючи той факт, що залізничний рухомий склад часто купується за 

бюджетні кошти, для суспільства важливим стає те, наскільки поважає виробник 

його як свого клієнта. Таким чином, соціальна активність виробників дає 

позитивний ефект як на стадії виробництва товару (соціальні блага для 

працівників), так і на стадії його реалізації. Часто збутова політика компаній 

включає в себе використання соціальних досягнень компанії. 
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Втім, збутова діяльність компаній транспортного машинобудування на 

зовнішніх ринках залежить також і від такого важливого елементу торговельної 

інфраструктури, як міждержавні відносини. Наприклад, погіршення відносин між 

Україною та Росією призвело до майже повного припинення постачання 

української продукції залізничної галузі не тільки на ринок Росії, а й на ринки 

Білорусі, Казахстану, Таджикистану. Проявляється це як у відмові подовжувати 

дію сертифікатів на продукцію, так і просто у відмові закуповувати транспортні 

засоби без будь-яких пояснень [34]. 

Практична реалізація наукових ідей безпосередньо пов’язана зі створенням 

цілого комплексу підприємств, формуванням нової або удосконаленням існуючих 

об’єктів міжнародної інфраструктури в галузі транспортного машинобудування. 

Це, в свою чергу, розширює кількість об’єктів інфраструктури і поглиблює 

процес інтернаціоналізації безпосередньо на виробничій основі. Тобто, поступове 

перетворення, поетапність господарської інтернаціоналізації така, що результати 

НТР виходячи за національні рамки, стимулює виникнення нових об’єктів 

міжнародної інфраструктури, а остання в свою чергу посилює, розширює 

інтернаціоналізацію виробництва. 

Таким чином, виробнича інфраструктура транспортного машинобудування 

— це комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво транспортних 

засобів і забезпечують його ефективну економічну та бізнесову діяльність. До них 

належать транспорт, зв'язок, електроенергетика, кредитно-фінансові заклади, 

спеціалізовані галузі ділових послуг. Торговельна інфраструктура транспортного 

машинобудування – це комплекс галузей, що забезпечують зв'язок виробничої 

інфраструктури галузі транспортного машинобудування з кінцевим споживачем 

продукції даної галузі. Разом їх можна поєднати у виробничо-торговельну 

інфраструктуру, оскільки сьогодні вони становлять єдину систему і мають багато 

спільних рис, значною мірою зумовлених глобалізацій ними процесами. 

Глобальна виробничо-торговельна інфраструктура транспортного 

машинобудування, як нове явище в системі закономірностей розвитку світового 

господарства, виступає результатом поглиблення міжнародного поділу праці, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
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розширення інтернаціоналізації господарського життя та процесу 

транснаціоналізації в умовах глобалістичних тенденцій економічного розвитку 

сучасної цивілізації. І, в залежності від потреб окремих секторів світової 

економіки, формуються і функціонують підсистеми глобальної виробничо-

торговельної транспортної інфраструктури. 

 

1.2 Еволюція моделей управління міжнародною діяльністю машинобудівних 

компаній 

Ефективність і результативність управління визначаються обґрунтованістю 

методології вирішення існуючих проблем, тобто підходів, законів і 

закономірностей, принципів і методів. Без обґрунтованої теорії - практика 

недосконала. Аналіз теорії і практики економічного управління різними об'єктами 

дозволив встановити необхідність застосування до процесу управління наукових 

підходів, які характеризують один з аспектів менеджменту: 

1. Процесний підхід розглядає управління як безперервну серію 

взаємопов'язаних управлінських функцій. 

2. У системному підході підкреслюється, що керівники повинні розглядати 

організацію як сукупність взаємопов'язаних елементів, таких як люди, структура, 

завдання й технологія, які орієнтовані на досягнення різних цілей в умовах 

мінливого зовнішнього середовища. 

3. Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різних 

методів управління визначається ситуацією. Оскільки існує безліч факторів як у 

самій організації, так і в навколишньому середовищі, не існує єдиного «кращого» 

способу керувати організацією. Найефективнішим методом у конкретній ситуації 

є метод, який найбільше відповідає даній ситуації [51]. 

При розгляді міжнародної управлінської діяльності сучасних виробників 

залізничного рухомого складу, окремо увагу слід приділити виробничому 

процесу. Схема руху матеріального потоку при виробництві рухомого складу 

(наприклад, вагонів) на підприємстві являє собою сукупність окремих 

виробничих ланок (цехів). При цьому слід взяти до уваги, що виробничі 
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підрозділи можуть розміщатися в різних країнах. Рух і перетворення 

матеріального потоку в кінцеву продукцію відбувається по ланцюжку 

послідовних технологічних операцій. Промисловий транспорт підприємства 

здійснює переміщення матеріального потоку між цехами по технологічному 

ланцюжку, а також бере участь у забезпеченні зовнішнього матеріально-

технічного постачання. В разі міжнародного переміщення продукції у процесі 

виробництва, може також залучатися транспорт сторонніх перевізників. 

Логістична організація виробничого процесу грунтується на використанні 

«виштовхувальної» або «витягувальної» системи руху внутрішньовиробничого 

матеріального потоку. «Виштовхувальна» система - це спосіб організації 

виробництва, при якому матеріальні ресурси (далі - МР) подаються з попередньої 

технологічної операції на наступну операцію відповідно до централізовано 

встановленого графіку виробництва. Її застосування спрямоване на 

випереджувальне (по відношенню до попиту на продукцію, що випускається) 

формування товарних запасів. «Витягувальна» система організації виробництва 

передбачає подачу МР з попередньою технологічної операціі на наступну 

операцію в міру необхідності. Її застосування дозволяє попередити наслідки 

різких коливань попиту на продукцію, що випускається. 

Застосування тієї чи іншої логістичної системи виробництва пов'язане з 

вибором стратегії позиціонування продукту. При стратегії позиціонування 

продукту «на склад» підприємства в основному мають справу з прогнозами 

попиту. При стратегії позиціонування продукту «на замовлення», навпаки, 

підприємства працюють за заздалегідь отриманими замовленнями, здійснюючи 

виготовлення та складання готової продукції за специфікаціями, погодженими з 

покупцем і враховує його вимоги щодо конструкції. Тому другий тип логістичної 

організації виробництва визнається більш дієвим, оскільки випуск продукції в 

умовах відсутності замовлень на поставку пов'язаний з ризиком її нереалізації. 

Однак при цьому не враховуються такі обставини: попитом можна управляти, 

наприклад шляхом стимулювання збуту; оперативний випуск продукції у 

відповідь на надходження замовлень на її постачання часто вимагає наявності 
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операційних заділів. 

ЛІН-виробництво (від англ. lean - стрункий, пісний), або логістика 

«бережливого» виробництва, викликало колосальне зростання продуктивності 

праці і обсягів продукції і залишається основною системою виробництва в 

багатьох галузях економіки світу. Авторами концепції були Джеймс Вумек - 

засновник і президент Lean Enterprise Institute, некомерційної освітньої та 

дослідницької організації зі штаб-квартирою в Бруклайн, штат Массачусетс, яка 

поширює ідеї бережливого виробництва як через видання книг, що представляють 

собою інструкцію до дії, так і через навчання, та Деніел Джонс - засновник і 

голова Lean Enterprise Academy, некомерційної освітньої та дослідницької 

організації, розташованої у Великобританії. Academy розділяє місію Lean 

Enterprise Institute із США у справі підвищення усвідомлення бережливого 

виробництва і надання різних видів знань про ощадливе виробництво [52]. 

Ощадливе (бережливе) виробництво - це американська інтерпретація 

виробничої системи компанії Toyota (TPS - Toyota Production System). Винахідник 

цієї системи Таічі Оно почав перші досліди оптимізування виробничого процесу в 

1950-х рр. У той повоєнний час Японія постраждала від війни і країні необхідні 

були сучасні автомобілі. Проте проблема полягала в тому, що потреба не була 

настільки великою, щоб виправдовувати купівлю продуктивної виробничої лінії, 

на манер компанії Форд. Необхідна була велика кількість різних типів автомобілів 

(легкові, малої та середньої тонажності вантажівки та ін.). Втім попит на певний 

тип машини був незначний. Японцям привелося ефективно працювати, 

виробляючи безліч різноманітних моделей в умовах незначного попиту на кожну 

модель. Така задача до них не вирішувалася ніким, позаяк ефективність 

розумілася виключно в обсягах масового виробництва [52, 53]. 

Відправна точка бережливого виробництва - значущість для споживачів. З 

точки зору кінцевих споживачів, товар (послуги) отримує дійсну цінність тільки в 

той час, коли відбувається безпосередня обробка, виготовлення цих елементів. 

Cерцем бережливого виробничого процесу є процес зниження до нуля втрат, які 

японською називаються словом «муда». Муда - це японське слово, яке значить 
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«збитки», «відходи», а саме будь-яку діяльність, яка потребує ресурсів, але не 

створює цінність. Приміром, споживачу абсолютно не потрібно, аби готовий 

товар чи його елементи лежали на складах. Тим не менш, у традиційній 

управлінській системі складські витрати, так само як і всі витрати, пов'язані з 

переробками, дефектами та інші непрямі витрати переходять на споживача [53]. 

Відповідно до концепції бережливого виробництва, вся діяльність 

підприємства може бути класифікована так: операції і процеси, що створюють 

цінність для споживачів, а також операції і процеси, які не створюють цінність 

для споживачів. Таким чином, все, що не створює цінності для споживачів, з 

точки зору бережливого виробництва, має класифікуватися як втрати та повинне 

бути усунуто. 

Основними цілями бережливого виробництва є: 

 скорочення витрат, у тому числі трудових; 

 скорочення термінів створення продукції; 

 скорочення виробничих і складських площ; 

 гарантія поставки продукції замовнику; 

 максимальна якість при певній вартості або мінімальна вартість при 

певній якості [52]. 

Історія ЛІН-системи почалася з компанії Toyota. Сакіші Тойода, один із 

засновників компанії Toyota, вважав, що виробничому вдосконаленню немає меж 

і незалежно від стану компанії на ринку і її конкурентоспроможності необхідний 

постійний рух вперед, поліпшення всіх виробничих процесів. Результатом такої 

філософії стала проведена на підприємствах Toyota стратегія kaizen - «безперервні 

удосконалення». Сакіші Тойода підтримував великі інвестиції в дослідницькі 

роботи по створенню нових автомобілів. 

Кіішіро Тойода, син Сакіші, розумів, що йому доведеться вжити щось 

незвичайне для того, щоб успішно змагатися з американськими автогігантами 

(такими, наприклад, як Ford). Для початку він ввів на своїх підприємствах поняття 

«точно в строк» (Togo and Wartman), який означав, що будь-яка деталь автомобіля 

повинна була створюватися не раніше, ніж в ній виникне необхідність. Тому у 
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японців, на відміну від американців, не було величезних складів із запасними 

деталями, при цьому японці економили більше часу і ресурсів. Методи «kaizen» і 

«Togo and Wartman» стали основою виробничої філософії сімейства 

Тойода [52, 53]. 

Наступний в династії Ейджі Тойода почав свою діяльність з того, що 

розробив п'ятирічний план удосконалення методів виробництва. Для цього в 

компанію Toyota в якості консультанта був запрошений Таічі Оно, який ввів 

картки «kanban» - «відстеження рухів запасів».  

Соішіро Тойода став президентом, а потім головою ради директорів Toyota 

Motor Corporation у 1982 році. Під його керівництвом Toyota стала міжнародною 

корпорацією. Соішіро почав свою роботу з удосконалення якості в компанії з 

вивчення робіт американського експерта за якістю Е. Демінга. Управління якістю 

на підприємствах Toyota стало більш чітким, воно впроваджувалося у всіх 

підрозділах компанії [53]. Так, протягом кількох поколінь керівників компанії 

Toyota була розроблена унікальна система якості, яка і лягла в основу системи 

ЛІН. Найбільш популярними інструментами і методами бережливого 

виробництва є: 

1. Картування потоку створення цінності (Value Stream Mapping). 

2. Витягувальне потокове виробництво. 

3. Канбан. 

4. Кайдзен - безперервне вдосконалення. 

5. Система 5С - технологія створення ефективного робочого місця. 

6. Система SMED - Швидке переналагодження обладнання. 

7. Система TPM (Total Productive Maintenance) - Загальний догляд за 

обладнанням. 

8. Система JIT (Just-In-Time - точно в строк). 

9. Візуалізація. 

10. U-подібні ячейки [53]. 

Картування потоку створення цінності - це досить проста і наочна графічна 

схема, що зображає матеріальні та інформаційні потоки, необхідні для надання 
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продукту або послуги кінцевому споживачеві. Карта потоку створення цінності 

дає можливість відразу побачити вузькі місця потоку і на основі його аналізу 

виявити всі непродуктивні витрати і процеси, розробити план поліпшень. 

Картування потоку створення цінності включає наступні етапи: 

1. Документування карти поточного стану. 

2. Аналіз потоку виробництва. 

3. Створення карти майбутнього стану. 

4. Розробка плану щодо поліпшення. 

Витягувальне виробництво (англ. Pull production) - схема організації 

виробництва, при якій обсяги продукції на кожному виробничому етапі 

визначаються виключно потребами подальших етапів (зрештою - потребами 

замовника). 

Ідеалом є «потік в один виріб» («single piece flow»), тобто постачальник (або 

внутрішній постачальник), що знаходиться вище по потоку, нічого не виробляє до 

тих пір, поки споживач (або внутрішньофірмовий споживач), який 

розташовується нижче за потоком, його про це не проінформує. Через це кожна 

наступна дія «витягує» вироби з попередньої [54]. Аналогічний хід організації 

виробництва тісно зв'язаний також із збалансовуванням ліній та 

синхронізуванням потоків. 

Логістична система Канбан, яка вперше була впроваджена компанією 

Toyota Motors у 1972 р. на заводі «Такахама» (м. Нагоя, Японія), є порядком 

організації постійного виробничого потоку, що спроможний до швидкого 

перебудування та практично не потребує резервних запасів. Сутність системи 

Канбан полягає в тому, що всі виробничі департаменти підприємства, включаючи 

лінії завершального складання, забезпечуються матеріальними ресурсами лише в 

тому обсязі й у такі терміни, які потрібні для здійснення заданого департаментом-

споживачем замовлення. На відміну від звичного підходу до організації 

виробничого процесу, структурний департамент-виробник не має загального 

усталеного графіка виробничого процесу, а оптимізує власну діяльність в межах 

замовлення подальшого у виробничо-технологічному ланцюзі департаменту 



33 

 

фірми, що виконує операції на наступній фазі виробничо-технологічного циклу 

[53, 68]. 

Система Канбан відноситься до витягувального типу систем, особливість 

функціонування яких полягає в тому, що всі виробничі ділянки підприємства, 

включаючи лінії остаточного складання, послідовно витягають матеріальний 

потік від попередніх ділянок в тій кількості і до такого терміну, який необхідний 

для виконання замовлення. 

Таким чином, на відміну від традиційного підходу, структурний 

департамент-виробник не має загального жорсткого оперативного графіка 

виробництва, а оптимізує свою роботу в обсязі замовлення, наступного за 

виробничо-технологічним циклом [60]. 

У перекладі в японського «канбан» - це «картка». Важливими елементами 

системи Канбан є інформаційна система, яка містить не тільки картки, а й 

виробничі, транспортні і постачальні схеми, технологічні карти, інформаційні 

світлові індикатори та ін.; система регулювання необхідності та фахової ротації 

працівників; система повного (TQM) і селекційного («Дзідока») контролю за 

якістю продукції; система вирівнювання виробничого процесу тощо. 

Переваги використання системи Канбан полягають у тому, що вона дає 

змогу: 

1) значною мірою підняти якість товарів, які виробляються; 

2) вкоротити логістичні цикли, що призведе до істотного підвищення 

обороту обігового капіталу компаній; 

3) понизити собівартість виробничого роцесу; 

4) практично виключити резервні запаси і значно зменшити незавершене 

виробництво. 

Аналіз світового досвіду застосування мікрологістичної системи Канбан 

багатьма відомими машинобудівними фірмами показує, що вона дає можливість 

зменшити виробничі запаси на 50%, запаси готової продукції – на 8% за умови 

значного прискорення обертання обігових засобів і підвищення якості готової 

продукції [68]. В системі Канбан картка є засобом візуального управління і 
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містить всю інформацію про матеріали, необхідні для виготовлення або зборки 

продукції на кожній стадії виробничого процесу, а також інформацію про 

траєкторії переміщення матеріалів. У картці відбору вказується кількість деталей 

(компонентів, напівфабрикатів), яку необхідно взяти з попередньої ділянки 

обробки (складання), у той час як у картці виробничого замовлення – кількість 

деталей, яку потрібно виготовити (скласти) на попередній виробничій ділянці 

[68]. 

У разі якщо відстань між послідовними виробничими ділянками значна, 

застосовується система з двома канбанами. Кожна з ділянок має вхідний і 

вихідний буферні запаси, в обігу перебувають виробничі канбани та канбани 

транспортування [61]. 

Виробничий канбан дає сигнал попередній ділянці виробляти певну 

кількість продукції (рис. 1.2.1). Канбан транспортування дає сигнал 

транспортувати необхідну кількість продукції з попередньої ділянки j на наступну 

j+1. Оскільки виробничий процес складання вагонів складається з безлічі 

послідовно-паралельних етапів, завдання зводиться до побудови системи, що 

складається з комбінації різновидів систем канбан: керованих одним або двома 

видами канбанів. 

Рис. 1.2.1. Схема управління виробництвом системою Канбан [61] 

Система з одним канбаном - виробничого замовлення, застосовна, якщо 
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відстань між послідовними виробничими ділянками незначна. Між ділянками 

розташований загальний буферний запас, який є вихідним буфером для 

попередньої ділянки j і вхідним буфером для наступного ділянки j+1. 

Функціонування системи з двома канбанами складається з наступних етапів: 

1. Витративши партію деталей, оператор виробничої дільниці j+1 витягує 

канбан переміщення з контейнера і змінює порожній контейнер на повний. Вміст 

повного контейнера відповідає інформації канбана транспортування. 

2. Канбан транспортування з порожнім контейнером переміщається на 

попередній ділянку j, де на заповненому контейнері канбан виробничого процесу 

змінюється на канбан транспортування. 

3. Повний контейнер з канбаном транспортування повертається на ділянку 

j+1, де картка відкріплюється від контейнера і поміщається на дошку для 

канбанів. 

4. На попередній ділянці j канбан виробничого процесу переміщається на 

виробництво, де випускається кількість деталей відповідно до канбану 

виробничого процесу. 

5. Канбан виробничого процесу кріпиться до нової партії деталей, готової 

до наступної операції. 

У разі виробничого процесу декількох видів виробів на одній складальній 

лінії, мова йде про багатопродуктову систему канбан, яка може управлятися 

одним або двома видами карток канбан. Виходячи з можливих областей 

застосування систем Канбан, в процесі виробничого процесу вагонів можливе 

впровадження системи на наступних рівнях: 

- управління виробництвом і переміщенням виробів за допомогою 

однокарткової і двокарткової систем Канбан; 

- управління матеріально-технічним постачанням шляхом обороту канбанів 

між відділом закупівель підприємства і зовнішніми постачальниками. 

Проектування системи Канбан полягає у виборі двох важливих її 

параметрів: кількість канбанів, оптимальний розмір канбан-партії. Під канбан-

партією розуміється розмір партії деталей, переміщуваної однією карткою канбан. 
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Формула для розрахунку кількості канбанів, застосовувана в компанії Toyota, має 

вигляд: 

                                                                                                                       (1.1) 

 

де: К- кількість канбанів; 

D - потреба в ресурсі в одиницю часу; 

L - час виконання замовлення; 

а - коефіцієнт безпеки; 

С - розмір канбан-партії (місткість контейнера) [61]. 

Час виконання замовлення L включає час очікування, час виробничого 

процесу, час транспортування, час на збір канбанів. Резервний запас служить для 

усунення відхилень як постачання, так і замовлень. 

Існують практичні значення змінних а і С. Максимальне значення розміру 

канбан-партії С становить 10% від потреби в ресурсі, а коефіцієнт безпеки а 

змінюється залежно від політики менеджменту до 10% від потреби в ресурсі. 

Зміна розміру канбан-партії впливає на розмір запасу. При збільшенні канбан-

партії запас ресурсів збільшується. В результаті виникає надлишок запасів. Якщо 

канбан-партії зменшуються, то зменшується і запас ресурсів, виникає загроза 

нестачі ресурсів. Завдання системи JIT - пошук оптимального співвідношення 

розглянутих вище параметрів [59]. 

Ефективність функціонування системи визначається ймовірністю 

задоволення замовлення у вихідному буфері. В умовах систем JIT ефективність 

прагне до 100% і визначається коефіцієнтом рівня обслуговування (PZD): 

 

                                                                                                                         (1.2) 

 

де: SDi - попит на виріб i, задоволений негайно; TDi - кількість попиту на 

виріб i [61]. 

Однією з цілей системи канбан є виключення запасу незавершеного 

виробничого процесу. Від сумарної кількості канбанів у системі залежить запас 
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незавершеного виробничого процесу, відповідно, кількість карток необхідно 

підтримувати на такому рівні, щоб мінімізувати цей запас. Розмір партії, 

зазначений у канбані переміщення або в канбані виробничого процесу, 

відображає розмір запасу незавершеного виробничого процесу у вихідному або 

вхідному буфері відповідно. Отже, середня кількість запасу незавершеного 

виробничого процесу всіх виробів на всіх виробничих стадіях дорівнює середній 

кількості активних (що чекають задоволення попиту на вироби в даний момент) 

канбанів (MVT). 

 

            (1.3) 

 

де: WIij - запас незавершеного виробничого процесу виробу i у вхідному 

буфері виробничої дільниці j; 

WOij - запас незавершеного виробничого процесу виробу i у вихідному 

буфері виробничої дільниці j [60]. Розглянуті параметри запропоновано 

розглядати як обмежувальні при проектуванні систем Канбан. 

Ґрунтуючись на світовому досвіді, існують можливості вдосконалення 

системи управління рухом матеріального потоку при виробництві вагонів та 

іншого рухомого складу підприємств за допомогою впровадження інноваційного 

підходу - систем JIT і Канбан. 

Кайдзен є похідним від двох ієрогліфів - «переміни» та «гарно», які 

звичайно перекладаються як «переміни до кращого» чи «неперервне 

покращення». На практиці Кайдзен - це філософія та механізми управління, які 

спонукають працівників запропонувати покращення та реалізовувати їх у 

найкоротший термін. Можна виділити наступні основні компоненти Кайдзен: 

1. Взаємодія; 

2. Персональна дисципліна; 

3. Поліпшений моральний стан; 

4. Кола якості; 

5. Пропозиції щодо вдосконалення. 



38 

 

Система 5S є технологією створення комфортного та результативного 

робочого місця. Тут мається на увазі відома система наведення ладу, чистотого 

робочого місця та поліпшення дисципліни. Система 5S містить п'ять пов'язаних 

між собою принципів організації робочого простору. У японській мові кожен із 

даних принципів починається з літери «S». У перекладі українською – сортування 

(Seiri), раціональне розміщення (Seiton), прибирання (Seiso), стандартизація 

(Seiketsu), удосконалення (Shitsuke) [53]: 

1. Сортування: виокремити необхідні предмети (інструменти, деталі, 

матеріали, документація) від непотрібних, щоб сховати останні. 

2. Раціональне розміщення: раціонально розмістити те, що лишилося, 

перемістити кожний предмет на його місце. 

3. Прибирання: підтримання чистоти та порядку. 

4. Стандартизація: притримуватися акуратності за рахунок регулярного 

виконання перших трьох пунктів. 

5. Удосконалення: перетворення на звичку установлених процедур та їх 

удосконалення. 

Швидке переналаштування (SMED - Single Minute Exchange of Die) дослівно 

можна перекласти як «Зміна штампа за 1 хвилину». Концепція була розроблена 

японцем Сігєо Синго та зробила революцію в підходах до переналаштування та 

переоснащення. В результаті запровадження системи SMED заміна якого-небудь 

інструменту та переналаштування можуть бути зроблені всього за декілька 

хвилин чи навіть секунд, «одним дотиком» (концепція «OTED» - «One Touch 

Exchange of Dies»). Після числених статистичних досліджень встановили, що час 

для здійснення різних операцій у процесі переналаштування розділяється таким 

чином: 

 підготовка матеріалів, штампів, пристроїв і т.п. - 30%; 

 укріплення та зняття штампів та приладів - 5%; 

 онтровка та розташування інструменту - 15%; 

 пробна обробка та регуляції - 50%. 

Таким чином були сформульовані такі принципи, що дозволяють укоротити 
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час на переналаштування в десятки та навіть сотні разів: 

 розділення внутрішніх та зовнішніх операцій з налаштування, 

 трансформація внутрішніх операцій у зовнішні, 

 використання функціональних затискувачів чи повна елімінація 

укріплення, 

 вживання придаткових пристроїв. 

Система TPM (Total Productive Maintenance) є суцільним наглядом за 

устаткуванням, що в основному слугує покращанню якості устаткування, 

орієнтована на максимально ефективне вживання завдяки тотальній системі 

профілактичного сервісу. Наголос у даній системі чиниться на застереження та 

раннє детектування недоліків обладнання, які можуть спричинити більш серйозні 

проблеми. У ТРМ приступають участь оператори та ремонтники, котрі водночас 

забезпечують зростання надійності устаткування. Основа ТРМ - підготовка 

графікуа превентивного техобслуговування, змащення, очищення і суцільної 

перевірки. Завдяки цьому гарантується підвищення такого показника, як Повна 

Ефективність Обладнання. 

Система JIT (Just-In-Time - точно в строк) - система управління матеріалами 

у виробництві, при якій компоненти з попередньої операції (або від зовнішнього 

постачальника) доставляються саме в той момент, коли вони потрібні, але не 

раніше. Дана система веде до різкого скорочення обсягу незавершеного 

виробничого процесу, матеріалів і готової продукції на складах. Система «точно в 

строк» передбачає специфічний підхід до вибору та оцінювання постачальників, 

заснований на роботі з вузьким колом постачальників, що відбираються за їхньою 

здатністю гарантувати постачання «точно в строк» комплектуючих виробів 

високої якості. При цьому кількість постачальників скорочується в два і більше 

разів, а з рештою постачальників установлюються тривалі господарські зв'язки. 

Візуалізація - це будь-який засіб, що інформує про те, як повинна 

виконуватися робота. Це таке розміщення інструментів, деталей, тари та інших 

індикаторів стану виробничого процесу, при якому кожен з першого погляду 

може зрозуміти стан системи - норма чи відхилення. Найбільш часто 
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використовувані методи візуалізації: 

1. Оконтурювання. 

2. Кольорове маркування. 

3. Метод дорожніх знаків. 

4. Маркування фарбою. 

5. «Було стало». 

6. Графічні робочі інструкції. 

U-подібні ячейки - розташування обладнання у формі латинської букви «U». 

В U-подібній ячейці верстати розставлені підковоподібно, згідно з послідовністю 

операцій. При такому розташуванні обладнання остання стадія обробки 

проходить в безпосередній близькості від початковій стадії, тому оператору не 

потрібно далеко ходити, щоб почати виконання наступного виробничого циклу 

[53]. 

Принцип «виштовхувальної» системи логістичної організації виробничого 

процесу лежить в основі концепції RP (Requirements/Resource Planning – 

планування потреб/ресурсів), базовим модулем якої є система MRP (Material 

Requirements Planning - планування потреб у матеріалах). Концепцію RP часто 

протиставляють концепції JIT, маючи на увазі, що на ній базується побудова 

логістичних технологій «виштовхувального» типу. Однак вона знайшла широке 

застосування в промисловому виробництві. Це пов'язано з тим, що основним 

принципом побудови MRP-системи служить поділ попиту (потреб) на залежний і 

незалежний. 

При виборі методу організації управління MRP необхідно з'ясувати, з яким 

видом попиту має справу організація: залежним або незалежним. Якщо загальний 

попит формується великим числом окремих покупців, кожний з яких незалежно 

від інших потребує якомусь товарі, то має місце незалежний попит. У цьому 

випадку робиться прогноз і проводиться планування вимог по ресурсах. Якщо 

виробник використовує ряд компонентів для виготовлення продукту, то попит на 

кожен з цих компонентів пов'язаний один з одним і залежить від виробничого 

плану виготовлення кінцевого продукту. У цьому випадку має місце залежний 
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попит, при якому стає можливим планування потреб у матеріалах MRP. Суть 

цього підходу полягає в розрахунку потреб у всіх видах матеріалів, сировини, 

комплектуючих, деталей, необхідних для виробничого процесу кожного продукту 

з основного графіка в необхідному обсязі, і подачі відповідних замовлень на 

поставку. Розглянута методика може застосовуватися на підприємствах з різними 

стратегіями позиціонування продукту (типами виробничого процесу): 

виробництво на склад, виробництво на замовлення, збірка на замовлення. 

На початку 60-х років, з розвитком обчислювальної техніки, почалося 

використання її можливостей для організації управління компаніями, включаючи 

процес планування виробничих процесів. Потреба у плануванні зумовлена тим, 

що більшість простоїв у виробничому процесі пов'язана із спізнілим 

надходженням деталей та вузлів, результатом чого, зазвичай, разом зі 

зменшенням ефективності виробничого процесу, на складах утворюється 

надмірна кількість ресурсів (матеріалів, деталей, вузлів тощо), що надійшли 

вчасно чи раніше від призначеного часу. Окрім того, через порушення балансу 

постачання деталей, з’являються додаткові складнощі з обліком і 

відслідковуванням їх статусу у виробничому процесі, тобто фактично не було 

можливості визначити, приміром, до якої партії відноситься певний складовий 

елемент у готовому виробі. Для уникнення подібних проблем, було розроблено 

методологію щодо планування необхідності в ресурсах MRP. Втілення системи, 

що працює за цією методологією, складає електронну програму, що дає 

можливість оптимально регулювати поставки компонентів до виробничого 

процесу, тримаючи контроль за запасами на складах та самою технологією 

виробничого процесу. Основною задачею MRP є реалізація гарантії присутності 

потрібної кількості матеріалів-комплектуючих на будь-який момент у часі 

впродовж терміну планування, також з потенційним зниженням рівня постійних 

запасів, а таким чином і розвантаженням складів. 

Процес планування включає в себе можливості автоматизованого створення 

попередніх заказів на купівлю і/чи внутрішнє виробництво потрібних матеріалів-

комплектуючих. По-іншому, система MRP оптимізує час поставки деталей, тим 
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самим знижючи виробничі витрати і підвищуючи ефективність виробничого 

процесу. Головними перевагами застосування такої системи у виробництві є: 

 Гарантія прсутності потрібних деталей і зниження числа тимчасових 

затримок у їхній доставці, а таким чином, і підвищення кількості випуску 

готових товарів без підвищення числа робочих місць і тиску на виробниче 

обладнання. 

 Зменшення виробничих відбракувань у ході складання готових товарів, що 

трапляється через використання неякісних компонентів. 

 Упорядкування виробничого процесу шляхом контролю статусу окремих 

матеріалів, що дає змогу однозначно прораховувати весь їх виробничий 

шлях, від створення заявки на відповідний матеріал до його позиції в уже 

зібраному готовому товарі. Також через це досягається повна адекватність і 

ефективність виробничого обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.2 Вхідні компоненти та результати роботи MRP-програми. 
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На практиці MRP-система є програмним забезпеченням, яке логічно може 

бути показане за допомогою наступного рис. 1.2.2 [27], на якому зображені 

основні програмні елементи MRP-системи. Отже, опишемо основні вхідні 

елементи MRP-системи: 

 Описання статусу матеріалів (Inventory Status File) є головним вхідним 

елементом програми MRP. У ньому має максимально повно відображатися 

інформація щодо всіх матеріалів і комплектуючих, потрібних для 

виробничого процесу підсумкового товару. Тут має зазначатися статус 

окремого матеріалу, що встановлює, чи є він на виробничому місці, на 

складах, у поточних замовленнях чи його замовлення знаходиться на стадії 

планування, а також описи про його запаси, розміщення, ціну, можливі 

затримки постачань, реквізити постачальників. Інформація щодо всіх 

перерахованих вище позиціям зобов'язана бути внесена окремо щодо 

кожного матеріалу, який знаходиться у виробничому процесі. 

 Програма виробничого процесу (Mаstеr Prоductіon Schеdulе) становить 

оптимізований план розподілу часу для виробничого процесу потрібної 

кількості готової продукції за запланований період чи декілька періодів. На 

початку створюється пробна виробнича програма, яка потім тестується на 

здійсненність додатковою обробкою CRP-системою (Cаpаcity Rеquiremеnts 

Plаnnіng), яка визначає, чи є достатня кількість виробничих сил для її 

реалізації. Якщо виробнича програма визнана здійсненною, то вона 

автоматично формується як основна та стає вхідним модулем MRP-системи. 

Це потрібно, оскільки вимоги щодо виробничих ресурсів є прозорі для 

системи MRP, яка формує на базі виробничої програми перспективу 

виникнення потреб у матеріалах. Втім, у випадку недоступності певної 

кількості матеріалів чи неможливості втілити план замовлень, що є 

необхідним для підтримки реалізованої з погляду CPR програми 

виробничого процесу, MRP-система сама вказує на необхідність вносити в 

неї правки. 

 Список компонентів фінального товару (Bills of Material File) - це перелік 
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матеріалів та їх кількість, яка необхідна для виробничого процесу 

фінального товару. Таким чином, кожен кінцевий товар має свій список 

компонентів. Окрім того, тут знаходиться описання складу фінального 

продукту. Він містить у собі вичерпну інформацію стосовно технології для 

його збирання. Дуже важливим є підтримка точності всіх записів у даному 

елементі та, відповідно, коригування їх відразу при внесенні змін до 

структури чи/та технології виробничого процесу фінального продукту. 

Отже, в результаті роботи програми MRP, проводяться ряд змін в наявні 

замовлення і, при необхідності, утворюються нові для гарантівання оптимальної 

динаміки рухуу процесу виробничого процесу. Дані зміни автоматично змінюють 

Опис стану матеріалів, адже створення, відміна чи модифікація замовлень 

відповідно впливає на статус матеріалів, до яких вони відносяться. В результаті 

роботи MRP-програми утворюється план замовлень для кожного окремого 

матеріалу на весь термін планування, гарантування виконання якого потрібно для 

підтримки програми виробничого процесу. Головними результатами MRP-

системи є наступні: 

 План Замовлень (Planned Order Schedule) показує, яку кількість кожного 

матеріалу потрібно замовити в кожен аналізований період часу впродовж 

строку планування. Такий план заявок є орієнтиром для подальшої 

співпраці з постачальниками та визначає виробничий план для 

внутрішнього продукування компонентів. 

 Зміни до плану замовлень (Changes in planned orders) є корективами до 

попередньо розпланованих замовлень. Декілька замовлень може бути 

відмінено, змінено чи утримано, а також можуть переноситися на інший 

період. 

MRP-система також формує окремі другорядні результати, у якості звітів, 

чиєю метою є звернення уваги на «вузькі місця» впродовж планового періоду, а 

саме ті часові проміжки, коли необхідний додаткове контролювання поточних 

замовлень, а також для того, аби вчасно інформувати щодо можливих системних 

помилок, які виникають у роботі програми. Таким чином, MRP-система 
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сформовує наступні додані результативні звіти: 

 Звіт про «вузькі місця» планування (Exception report) призначається для 

завчасного інформування користувача про проміжки часу впродовж строку 

планування, що потребують пильної уваги, та у які може з’явитися потреба 

зовнішнього менеджерського впливу. Типовим прикладом ситуації, яка має 

бути відображені в даному звіті, можуть бути непередбачені запізнілі 

замовлення на компоненти, надлишки компонентів на складі тощо. 

 Виконавчий звіт (Performance Report) є головним показником коректності 

роботи MRP-системи та спрямований на оповіщення користувачів про 

критичні ситуації, що виникають у процесі планування, такі, наприклад, як 

повне витрачання резервних залишків за окремими комплектуючими, а 

також щодо всіх виникаючих системних помилок в ході роботи MRP-

програми. 

 Звіт за прогнозами (Planning Report) становить собою інформацію, яка 

використовується для підготовки прогнозів щодо можливої майбутньої 

зміни обсягів та характеристик товарів, що випускаються, що отримана в 

результаті аналізування поточного виробничого процесу, а також звіти з 

продажів. Так само, звіт за прогнозами може бути використаний для 

довгострокового планування потреби в матеріальних ресурсах. 

Отже, використання системи MRP щодо плану виробничих потреб дає 

можливість оптимізовувати час надходження окремих матеріалів, тим самим 

значно зменшуючи складські витрати та полегшуючи проведення виробничого 

обліку. Втім, серед операторів MRP-програм є розбіжність у думках відносно 

користування резервним запасом кожного матеріалу. Резервний запас має 

перевагу в тому, що він потрібний через те, що часто механізм доставлення 

вантажів є недостатньо надійним та з’явився через різні фактори, повне 

витрачання запасу на певний матеріал автоматично призводить до того, що 

зупиняється виробництво, це обходиться набагато дорожче за його резервний 

резерв, який постійно підтримується. Критики застосування резервного запасу 

заявляють, що відсутність його є однією з головних особливостей концепції MRP, 
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адже MRP-система має бути гнучкою щодо зовнішніх факторів та вчасно вносити 

зміни до плану замовлень, якщо з’являються непередбачені та непереборні 

затримки у поставках. Резервний запас практично не потрібен для товарів, 

потреба у яких є відносно прогнозованою та контрольованою, а обсяг 

виготовлення може встановлюватися на постійному рівні протягом відносно 

тривалого періоду. 

Міжнародна управлінська діяльність стала результатом міжнародного 

поділу праці в рамках формуваня міжнародних ланцюгів доданої вартості. 

Міжнародне управління відбувається на декількох рівнях, найвищим з яких є 

централізоване управління виробничими департаментами зі встановленням 

завдань, цілей та ключових показників діяльності. На другому рівні виробничі 

департаменти здійснюють свою діяльність відповідно до загальної стратегії 

компанії та згідно з власною оцінкою стану конкретного департаменту. На 

нижньому рівні відділи виробничих департаментів виконують управлінську 

діяльність відповідно до конкретних виробничих цілей свого департаменту. 

Головною метою міжнародної управлінської діяльності на всіх рівнях є стабільне 

функціонування компанії у глобальному економічному просторі, забезпечення 

ефективності бізнес процесів та конкурентоздатності як на локальних, так і на 

глобальному ринку. 

В умовах жорсткої конкуренції і кризи, що загострилася, у підприємств 

усього світу немає іншого виході, аніж, користуватися кращими світовими 

технологіями міжнародного управління, виробляти продукти й послуги, які 

максимально задовольняють потреби клієнтів за показниками якості та ціни. Для 

успішного управління організаціями, зайнятими в залізничному 

машинобудуванні, та забезпечення їх ефективного функціонування і розвитку 

необхідно застосовувати системні та прозорі способи управління. Ефект 

досягається в результаті впровадження і підтримки в робочому стані інтегрованої 

системи менеджменту якості, створеної для постійного поліпшення діяльності 

організацій залізничної галузі з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. 

Вона додає впевненості самої організації і споживачам в її здатності виробляти і 
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постачати продукцію для ефективного функціонування залізничного сполучення, 

яка повністю відповідає всім вимогам. 

При розвитку інтегрованої системи менеджменту якості переслідується мета 

організаційного об'єднання всіх управлінських функцій структури, від реалізації 

яких залежать забезпечення та підвищення якості продукції та послуг. В рамках 

структур такого типу координується вся діяльність, пов'язана з дослідженням, 

розробкою і освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, 

ефективності виробничого процесу і якості. Такі структурні схеми дозволяють 

створювати в залізничній промисловості організаційні умови для об'єднання 

зусиль всього персоналу залізничного транспорту, спрямованих на підвищення 

економічних і виробничих показників діяльності всієї структури. Сьогодні 

компанії, зайняті в залізничній промисловості, що володіють цими факторами 

успіху і випливаючими з них результатами, займають лідируюче положення на 

конкурентних ринках [71]. 

 

1.3 Глобалізація управлінської діяльності компаній залізничного 

машинобудування 

Однією з важливих ознак функціонування світового співтовариства є 

інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на мікро- та макрорівнях. 

Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил 

сприяє подальшому розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Тому 

основною метою економічної інтеграції як якісно нового етапу інтернаціоналізації 

господарських зв’язків є більш тісне співробітництво та взаємопроникнення 

окремих національних економік.  

Процес інтеграції визначається декількома факторами:  

- подальшою інтернаціоналізацією виробництва, яка характеризується 

постійним кількісним зростанням, розвитком виробничо-інвестиційної діяльності, 

створенням міжнародних економічних комплексів, що зумовило необхідність 

розвитку міжнародної транспортної інфраструктури, котра виконує ключову роль 
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в процесі глобалізації, а виникнення транснаціональних корпорацій в галузі 

транспортного машинобудування тільки прискорило даний процес;  

- глибинними зрушеннями в структурі міжнародного поділу праці, коли 

виробничі зв’язки утворюють тісну взаємодію між фірмами та всередині окремих 

компаній, виникає потреба у забезпеченні необхідними транспортними та іншими 

комунікаційними послугами, як необхідної умови відтворювального процесу на 

інтернаціональному рівні; 

- науково-технічною революцією, яка виводить інтернаціоналізацію ринку 

та виробництва на якісно новий рівень, обумовлює необхідність міжнародного 

обміну досягненнями науки та техніки, формування нового технологічного 

базису;  

- відкритістю національних економік, свободою торгівлі, лібералізацією 

міжнародного обміну, що в цілому полегшило адаптацію національних 

господарств до зовнішніх факторів, сприяло більш активному їх включенню у 

міжнародний поділ праці, в процес широкого міжнародного співробітництва, 

котре не може ефективно функціонувати без глобальної виробничої 

інфраструктури [12]. Результатом інтеграційних процесів, а також загальної 

глобалізації бізнесу, стала поява систем менеджменту якості та міжнародних 

стандартів менеджменту якості. 

Історія виникнення систем менеджменту якості (СМЯ) веде до початку 

індустріальної революції, коли був розвинений однотипний вид діяльності. 

Наприклад: ремісник управляв і контролював не тільки розробку і проектування 

своєї продукції, але й її виробництво, продаж і, відповідно, якість. У ході 

промислової революції в XIX столітті в Британії виникали дрібні майстерні, 

якими керували ремісники. Саме ці ремісники послужили базою утворення 

перших виробничих об'єднань, хоча в той час це були тільки об'єднання знайомих 

людей. Першими, хто організувався в такі об'єднання ще в далекому 1825 р. були 

вправні ремісники, столяри, кравці та текстильні виробники [65]. Ера ремісників 

тривала приблизно до 1910 року. Під час Першої Світової Війни посилюється 

значення контролю за якістю через відсутність сильних кадрів і використання 
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погано навчених або новоприбулих співробітників. 

Тим часом, у міру того як розвивалася наука, техніка і технологія, 

підприємства ставали ще більшими, власник більше не міг бути присутнім 

постійно і скрізь, тому рішення стали приймати і виконувати інші призначені 

особи, але не з тією ж зацікавленістю, що була б у разі з ремісником. Отже, 

значення питань якості зростала, оскільки тепер не тільки підприємство відчувало 

наслідки помилок, але й широке коло споживачів. Наприклад, помилка у 

виробництві ліків могла стати причиною багатьох смертельних результатів при 

лікуванні; несправність електричного контакту могла паралізувати цілу 

промисловість; а несправність газового обладнання могла викликати вибух. Це 

викликало необхідність переглянути підхід до управління, викликавши потребу в 

новій системі - системі менеджменту якості. 

У міру того, як на великих підприємствах розширювався штат 

співробітників, створювалися різні виробничі підрозділи, у виготовленні 

продукції стали брати участь численні відділи, якість виготовленої продукції 

починала знижуватися через складність контролю всіх підрозділів, що беруть 

участь у виробництві, що негативно відбивалося на задоволенні потреб 

споживачів [65]. 

Під впливом всього цього, поступово на виробництвах посилювалася роль 

інспекції та контролю якості, що призвело до формування окремих організаційних 

структур, званих Відділами контролю якості, які й почали освоювати такі області, 

як стандартизація, попередження помилок і аналіз скарг споживачів. Подальший 

розвиток СМЯ відбувався в галузі надійності інжинірингу, проектування та 

розробки продукції, що виготовляється. 

У період 50-х - 60-х років минулого століття Арманд В. Фейгенбаум ввів 

вираз «Загальний Контроль Якості» (Total Quality Control). Загальний контроль 

якості - це ефективна система інтеграції всіх зусиль, спрямованих на розвиток, 

підтримання та покращення якості роботи всіх частин організації, яка створює 

умови маркетингу, проектування та розробки, виробництва та сервісу 

найекономічнішим способом, щоб повністю забезпечити задоволення потреб 
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покупців [66]. Фейгенбаум залишається головним пропагандистом такого методу 

роботи та координації дій між працівниками організації, що забезпечують 

задоволення потреб споживачів. Японський досвід, пов'язаний з управлінням 

якості, багато в чому зобов'язаний оригінальності його мислення. 

Система менеджменту якості - це сукупність організаційної структури, 

методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю. Вона 

призначена для постійного поліпшення діяльності, для підвищення 

конкурентоспроможності організації на вітчизняному та світовому ринках, 

визначає конкурентоспроможність будь-якої організації. Вона є частиною 

системи менеджменту організації. 

Інтерес до СМЯ зріс до такої міри, що в 1987 році Міжнародна Організація 

Стандартизації (ISO (ІСО) International StandardsOrganization), що знаходиться в 

Женеві (Швейцарія), видала серію моделей систем менеджменту якості, щоб дати 

можливість світовій спільноті стандартизувати загальний пакет вимог систем 

менеджменту якості і, таким чином, полегшити вирівнювання торговельних 

бар'єрів, заснованих на недоліку прийнятності чи розуміння різних національних 

документів СМЯ. Вони стали відомі як серія ISO 9000 [67]. 

Серія стандартів ISO, видана в 1987 році, складалася з наступних 

стандартів: 

 ISO 9000 - Системи управління якістю - Керівництво з вибору і 

застосування. 

 ISO 9001 - Системи управління якістю - Модель забезпечення якості 

при проектуванні і розробці, виробництві, контролі та обслуговуванні 

продукції. 

 ISO 9002 - Системи управління якістю - Модель забезпечення якості 

при виробництві і контроль продукції. 

 ISO 9003 - Системи управління якістю - Модель забезпечення якості 

при заключному контролі і випробуваннях. 

 ISO 9004 - Керівництво з управління якістю та елементи системи 

менеджменту якості. 
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Для стимулювання виробництва якісних товарів, у 1990-х роках з'являються 

численні премії Якості в США, а в багатьох інших країнах засновані щорічні 

нагороди за якість, як наприклад, Європейська Премія Якості, яка присуджується 

за досягнуті результати і за перспективи розвитку [69]. 

Серед усіх технічних регламентів чільне місце посідають галузеві 

стандарти, яким для залізничної галузі є міжнародний стандарт IRIS (International 

Railway Industry Standard). Стандарт IRIS є загальновизнаним міжнародним 

стандартом, що визначає вимоги до системи управління бізнесом при 

проектуванні та розробці, виробництві і, в разі необхідності поставці і 

обслуговуванні вузлів рухомого складу споживача. Даний стандарт може бути 

застосований по всьому ланцюжку поставки вузлів рухомого складу [143]. 

Створений за підтримки UNIFE (Союз європейської залізничної 

промисловості) IRIS, спрямований на: 

• підвищення ефективності системи управління бізнесом, скорочення 

вартості виробництва і перевезень за рахунок більш ефективних 

процесів, 

• впровадження загальної системи оцінки постачальників залізничної 

промисловості, 

• забезпечення визнаного рівня якості поставок продукції для рухомого 

складу і сигнального обладнання, 

• підвищення цінності для споживача на всьому ланцюжку поставок. 

Основні вимоги оцінки постачальників на відповідність IRIS: наявність 

ефективної системи менеджменту ресурсів, вимірювання, управління процесами 

життєвого циклу продукції, аналізу та покращення процесів виробництва і в 

цілому системи менеджменту якості. Стандарт IRIS потрібен постачальникам 

залізничної промисловості, оскільки має такі основні переваги: 

• сучасні і широко застосовувані в практиці передового бізнесу 

інструменти управління, 

• створюються ефективні взаємини між споживачами та ключовими 

постачальниками рухомого складу, вагонів і основних вузлів, 
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агрегатів, комплектуючих і матеріалів для поліпшення якості, 

надійності, безпеки і термінів постачання, основу яких складають 

вимоги IRIS, 

• ефективний інформаційний обмін між постачальниками залізничної 

промисловості, 

• поліпшення якості, надійності і термінів поставок, 

• підвищення продуктивності праці, зниження витрат і втрат, 

• підвищення можливостей бізнес-процесів [144]. 

Важливою особливістю стандарту IRIS є система нарахування балів для 

оцінки безперервного процесу поліпшення. Результати аудиту записуються у 

спеціальний довідник аудитів IRIS і оцінюються відповідно до системи 

нарахування балів, заснованої на чек-аркуші аудиту IRIS. Ця модель оцінки 

дозволяє відображати процес безперервного поліпшення організації. Результати 

оцінки вводяться в базу даних постачальників UNIFE, де вони стають доступні 

для всіх споживачів рухомого складу і залізничних комплектуючих і матеріалів. 

Сертифікація за стандартом IRIS дозволяє підприємствам бути 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку транспортних послуг і 

обслуговувати рухомий склад не тільки усередині своєї країні, але й за кордоном. 

До кінця 2015 року ряд зарубіжних і вітчизняних міжнародних компаній, 

зайнятих у галузі залізничних перевезень (у тому числі і передбачуване ПАТ 

«Укрзалізниця»), планують взяти за основу при модернізації СМЯ міжнародний 

залізничний стандарт IRIS, який трактує систему менеджменту інтегровано, в 

результаті чого в ньому особливо обумовлюються вимоги по наступних напрямах 

менеджменту: менеджмент якості, менеджмент ризиків, менеджмент знань, 

менеджмент навколишнього середовища, менеджмент тендерів, менеджмент 

проектів, тайм-менеджмент. Основна відмінність від ISO 9001 полягає в тому, що 

стандартизація на основі IRIS розроблена спеціально для організацій, зайнятих у 

залізничній промисловості. Крім того, в ISO 9001 використовується оцінка 

відповідності або невідповідності вимогам стандарту, а в галузевому стандарті - 

оцінка ступеня відповідності на основі підрахунку балів. Система кількісної 
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оцінки дозволяє ефективно диференціювати вимоги стандарту і покращувати їх 

[73]. 

На основі стандарту IRIS можна запровадити абсолютно нову інтегровану 

систему менеджменту якості на підприємствах залізничної галузі. Він є 

загальновизнаним міжнародним стандартом, що визначає вимоги до інтегрованої 

системи менеджменту бізнесу при проектуванні і розробці, виробництві і, в разі 

необхідності, поставці і обслуговуванні вузлів рухомого складу споживача. Дана 

система може бути застосована по всьому ланцюжку поставки вузлів рухомого 

складу. Створений за підтримки UNIFE (Союз європейської залізничної 

промисловості) стандарт спрямований на підвищення ефективності інтегрованої 

системи менеджменту бізнесу, скорочення вартості виробництва і перевезень за 

рахунок більш ефективних процесів, впровадження загальної системи оцінки 

постачальників залізничної промисловості, забезпечення визнаного рівня якості 

поставок продукції для рухомого складу і сигнального устаткування, підвищення 

цінності для споживача по всьому ланцюжку поставок. Основні вимоги оцінки 

постачальників на відповідність в нових стандартах - наявність ефективної 

інтегрованої системи менеджменту: системи менеджменту ресурсів, вимірювання, 

управління процесами життєвого циклу продукції, аналізу та покращення 

процесів виробництва і в цілому системи менеджменту якості [62]. 

Оскільки всі вимоги стандарту ISO 9001:2008 включені в основу стандарту 

IRIS, у підприємства виключається необхідність в окремій сертифікації СМЯ по 

ISO 9001:2008, тому що разом з сертифікатом IRIS підприємству незалежно може 

бути виданий і сертифікат на відповідність ISO 9001:2008. Важливо також 

зазначити, що стандарт розроблений таким чином, що дозволяє інтегрувати в 

СМЯ, відповідно до його положень, вимоги таких стандартів, як ISO 14001:2004, 

ВS OHSAS 18001:2007. 

Проблеми якості в залізничній промисловості можуть виникнути в будь-

якій ланці ланцюга постачань. До створення ефективної СМЯ на основі IRIS 

пошук надійного постачальника якісного продукту був важким завданням через 

відсутність достовірних даних і вимагав великих витрат. Наявності в організаціях 
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ланцюга постачань діючої системи менеджменту якості, сертифікованої на 

відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008, виявилося недостатньо для 

вибору надійного постачальника, оскільки, по-перше, вимоги цього стандарту 

носять загальний характер і не враховують галузевої специфіки залізничної галузі. 

По-друге, сертифікація по ISO 9001:2008 не передбачає диференціації, тобто не 

дає замовнику даних про рівень розвитку СМЯ того чи іншого постачальника, яка 

визначала б рівень довіри до нього. І по-третє, часто отримати сертифікат з ISO 

9001:2008 буває не так вже й складно. Інтегрована СМЯ на основі IRIS покликана 

побудувати нову базу для розуміння якості в залізничній промисловості та 

забезпечити прозорість всього ланцюга поставок. У вимогах цього стандарту 

враховані характеристики різних типів виробництв залізничної спрямованості 

[72]. 

Ефективність, відповідно до стандарту ISO 9001:2008, - це співвідношення 

досягнутих результатів і використаних ресурсів. Це практично відповідає 

визначенню, яке дає сучасний економічний словник: «Ефективність - відносний 

ефект процесу, який визначається як відношення ефекту до витрат, що 

забезпечили його одержання». Складність проблеми аналізу та оцінки 

результативності та ефективності в залізничній галузі пов'язана з їх 

багатоаспектністю і багаторівневістю. Вимоги інтегрованої системи менеджменту 

(ІСМ) на основі IRIS спрямовані на те, щоб організації оцінювали 

результативність бізнес-процесів. Зазвичай на користь результативності та 

ефективності інтегрованої системи менеджменту наводяться такі основні 

аргументи: скорочення витрат на всіх стадіях життєвого циклу продукції, 

збільшення доходів, поліпшення керованості компаній завдяки підвищенню 

обгрунтованості та оперативності прийнятих рішень [63]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що впровадження ефективних 

систем менеджменту в залізничну промисловість вигідно всім сторонам, завдяки: 

скороченню витрат; підвищенню якості продукції та ефективності ланцюга 

поставок; більш точним і достовірним відомостями про потенційних 

постачальників; чесній оцінці незалежними органами з сертифікації; всесвітнього 
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визнання в залізничній промисловості. 

На нашу думку, комплексне вивчення ефективності управління є найбільш 

продуктивним напрямком визначення шляхів оптимізації як галузі залізничного 

машинобудування та машинобудівного комплексу, так і ринку важкої 

промисловості в силу наступних причин:  

- зростає вплив людського фактора в управлінні. Чим складніша структура 

управління економічною системою, або навпаки, чим централізованіше 

управління нею, тим більш значущим стає вплив суб'єктивного підходу 

керівництва на прийняття рішень;  

- швидко змінюється ситуація на зовнішньому і внутрішньому ринках, 

удосконалюються законодавчі та нормативні акти, використовувані в оцінці 

показники в деяких випадках виявляються застарілими, що не відображає дійсний 

рівень управління системами; 

- прискорюється науково-технічний прогрес в техніці та технології 

виробництва, різко скорочуються цикли життя товарів і т. п. Ці процеси з різною 

інтенсивністю і ефективністю впроваджуються в практику різних галузей, 

галузевих підсистем і підприємств. Тому оцінка ефективності управління може 

виявитися недостатньою для характеристики цього явища і спотворити загальну 

картину ефективності управління в конкретній галузі. Припускається, що 

пропонований підхід дозволяє забезпечити оцінку й економічної, і соціальної 

ефективності управління галуззю на основі однаковості вимог до вимірювання 

ефективності управління різними суб'єктами галузі залізничного 

машинобудування. 

 

Висновки до розділу І 

Дослідження трансформації середовища діяльності міжнародних компаній 

галузі залізничного машинобудування та теоретичних підходів до їх 

управлінської діяльності в сучасних умовах глобалізації дозволяє зробити низку 

висновків. По-перше, сучасна галузь залізничного машинобудування є 

невід'ємною складовою сучасного глобалізованого виробничого та торговельного 



56 

 

середовища. Будучи надзвичайно складною та комплексною галуззю, залізничне 

машинобудування взаємодіє та впливає на суміжні галузі, серед яких сировинне 

виробництво, НДДКР, ІТ-технології, логістика, зв'язок, електроенергетика, 

кредитно-фінансові установи, освіта, спеціалізовані галузі ділових послуг. Будь-

які зміни, що відбуваються у галузі залізничного машинобудування, знаходять 

своє віддзеркалення на суміжних галузях. Ефективне функціонування галузі 

вимагає узгодженої стабільної роботи суміжних інститутів, а сучасна 

глобалізована економіка робить співпрацю більш комплексною через розміщення 

підприємств-партнерів подекуди на різних кінцях світу. Галузь залізничного 

машинобудування не тільки співпрацює із суміжними галузями, а й 

безпосередньо впливає на них та бере участь у їх формуванні. Надзвичайна 

комплексність і багатогранність галузі вимагає чітких та узгоджених дій не тільки 

менеджменту окремих підприємств, а вимагає наявності менеджменту більш 

високого рівня, який би співпрацював на своєму рівні з міжнародними 

організаціями та урядами. 

По-друге, одним із найважливіших факторів сучасного середовища 

залізничного машинобудування виступає 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. Сучасною тенденцією є залучення позик у 

державних фінансових установ країн походження виробників. Тобто, уряд країни 

виробника дає пільговий кредит на придбання вітчизняної продукції, при цьому 

стимулюючи розвиток власної економіки. В результаті таких процесів, великі 

компанії з розвинутих країн отримують нові замовлення та поштовх до 

подальшого розвитку, а компанії з країн, що розвиваються, втрачають 

конкурентоздатність. 

По-третє, товар галузі залізничного машинобудування, який становить 

собою безпосередньо одиницю рухомого складу, трансформується під впливом 

глобалізації, і якщо раніше для розгляду управління виробництвом такого товару 

можна було використовувати загальноприйняті підходи, то з часом вони зазнали 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
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змін. На сьогоднішній день, можна сказати, що сформувався не тільки напрямок 

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, враховує та запроваджує новітні розробки та досягнення не 

тільки у технологіях, а й у самому процесі виробництва. Прагнення виробнків до 

оптимізації виробничого процесу призвело до оформлення системи «ощадливого 

виробництва», елементами якої є «Канбан» та «JIT». Подальший ровиток цієї 

системи та її актуальність призвели до появи міжнародних стандартів 

менеджменту якості, які знайшли своє місце та успішно використовуються на 

підприємствах з виробництва залізничного рухомого складу.  

По-четверте, в 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 на сьогодні 

виступає також у якості конкурентної переваги підприємства, оскільки часто 

клієнти та партнери не ведуть справ із компаніями, які не мають сертифікату 

відповідності відповідним галузевим стандартам або стандартам менеджменту 

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

контрагенті впроваджена система якості, завдяки наявності якої діяльність 

контрагента буде прозорішою та не нестиме значних ризиків для бізнесової 

діяльності та іміджу своєї компанії. 

В цілому, необхідно відмітити таку сучасну особливість менеджменту на 

підприємствах залізничної галузі: чим більшим є підприємство або компанія, чим 

складнішим є продукт його роботи, тим більш прозорою стає його діяльність як 

для контрагентів, так і для державних органів, споживачів і працівників. Можна 

стверджувати, що з приходом ХХІ ст. почалася нова епоха розвитку міжнародної 

управлінської діяльності. 
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Основні положення цього розділу знайшли своє відображення в 

публікаціях автора [287; 288; 298; 303]. 
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Розділ ІІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

МІЖНАРОДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

2.1 Інноваційна спрямованість міжнародної управлінської діяльності 

галузевих компаній 

На сучасному етапі розвитку глобалізації та міжнародної торгівлі, 

міжнародні компанії, активно займаючись венчурним бізнесом, мають значний 

вплив на формування географії науково-дослідницької та дослідно-

конструкторської роботи (далі – НДДКР) у світі. Це забезпечується завдяки 

контролю над переміщенням основних компонентів, необхідних для здійснення 

інноваційних проектів, а саме: венчурного капіталу, висококваліфікованих кадрів, 

нових ідей та розробок [108]. Особливою перевагою міжнародних компаній у 

здійсненні венчурного бізнесу та збереженні інноваційного лідерства також 

виступає наявність різних виробничих фондів та науково-дослідницьких 

підрозділів, лабораторій, що спеціалізуються лише на НДДКР. 

Як стверджує російський вчений Б.Д. Григор’єв, дві третини НДДКР у світі 

здійснюються бізнес-структурами міжнародних компаній, і лише 1/3 досліджень 

припадає на державні університети та науково-дослідницькі установами. НДДКР 

міжнародних компаній часто називають «бізнес – НДДКР», тобто створення 

перспективних технологій, які можуть бути швидко комерціалізовані. «Бізнес – 

НДДКР» є найбільш витратною частиною інноваційної діяльності міжнародних 

компаній, адже на них припадає близько 75% фінансування інновацій 

компаній [109]. Проте такі обсяги НДДКР компаній потребують значної кількості 

висококваліфікованого персоналу. 

Слід зазначити, що згідно із опублікованими статистичними даними, лише у 

країнах Європейського Союзу спостерігається дефіцит кваліфікованих 

працівників, науковців та інженерів приблизно в 700 тис. осіб [110]. У зв’язку з 

цим, міжнародні компанії все більше уваги приділяють можливостям залучення 

до своїх НДДКР кваліфікованого персоналу із країн що розвиваються та країн 

пострадянського простору. Можна спостерігати стабільне збільшення кількості 
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працівників міжнародних компаній, що працюють в іноземних підрозділах, та 

скорочення персоналу материнської компанії. 

Вітчизняна вчена Р. А. Нестеренко виділяє декілька напрямів інноваційної 

діяльності міжнародних компаній під час здійснення венчурного бізнесу: 

підготовка персоналу; розробка технологічного процесу, передвиробнича 

підготовка, виробнича стадія; маркетингова діяльність щодо нових продуктів; 

пошук та придбання патентів, ліцензій, ноу-хау та торгових марок; придбання 

виробничого обладнання у вигляді реалізованої нової технології; перспективне 

проектування нових технологічних процесів, створення концепції виробництва та 

маркетингу нових продуктів [110, с. 112]. Безсумнівний успіх венчурного бізнесу 

і його динамічний розвиток залучили до нього значний інтерес фінансових та 

виробничих кіл, а отже він активно розвивається в усіх галузях промисловості, в 

тому числі – в галузі залізничного машинобудування. 

Сучасну економіку розвинутих країн найчастіше характеризують як 

«економіку знань» («knowledge-based economy» - економіка, заснована на 

знаннях). Цей термін був вперше використаний в 1962 р. американським 

дослідником Ф. Махлупом. У науковій літературі поки не склалося однозначне 

визначення даного поняття. З цього питання висловлюються різні позиції. Так, Л. 

Гохберг вважає, що «економіка знань - це економіка, заснована на інтенсивному 

та ефективному використанні знань». Г. Клейнер дає наступне визначення: 

«Економікою знань ми називаємо такий стан економіки даної країни, при якому: 

а) знання стають повноцінним товаром; б) будь-який товар несе в собі унікальні 

знання; в) знання стає одним з основних факторів виробництва» [75, 76]. Ми 

схильні до визначення Клейнера, оскільки воно більш повно відображає сучасну 

тенденцію, коли знання дійсно стає фактором виробництва та становить собою 

надзвичайно потужну конкурентну перевагу. З урахуванням характеристики 

сучасної економіки як економіки знань необхідно розглянути, що з себе 

представляє «знання». 

Знання - продукт розумової діяльності людини по проникненню її в суть 

явищ навколишнього світу. Знання доцільно відрізняти від інформації - потоків 
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зорових, звукових та інших сигналів з боку предметів навколишнього світу. Тоді 

інформація, з одного боку, виступає як джерело для розумової діяльності, а з 

іншого, - як форма існування і збереження знання. Основними рисами економіки 

знань є наступні. 

1. Висока частка сфери послуг у структурі економіки. Наприклад, у 

США в цій сфері працює понад 75% всіх зайнятих. 

2. Зростання витрат на освіту і наукові дослідження. Відношення витрат 

на освіту і науку в економічно розвинених країнах до ВВП становить 

близько 6,5% (у середині 90-х рр. - 5,4%). 

3. Прогрес в інформаційно-комунікаційній сфері. 

4. Розвиток мережевих відносин у формі корпоративних і персональних 

мереж. 

5. Формування національної інноваційної системи, що включає 

інфраструктуру фундаментальної науки, центрів трансферу 

технологій, венчурних фондів тощо 

6. Розвиток сфери освіти, коли середня освіта стала загальною, а вища 

освіта - масовою, що охоплює до 60% населення відповідного віку, 

коли реалізується концепція освіти протягом усього життя. 

7. Інтернаціоналізація економік різних країн [78]. 

За своєю природою знання швидко оновлюються. Втілюючись в новий 

товар або послугу, нове знання призводить до інновацій. Економіка знань 

постійно генерує інновації - перетворює нові знання в нові товари та послуги. 

Для визначення суті інновації використаємо наступне поняття. Інновація - 

це застосування результатів інтелектуальної діяльності для створення нових 

продуктів, процесів і послуг. Зустрічається і визначення інновації як продукції 

творчої праці, що має завершений вигляд товару, готового до продажу [30]. Цим 

підкреслюється зв'язок інновацій з попитом, тобто з платоспроможною потребою, 

що необхідно для реалізації нових досягнень в умовах ринкової економіки. Тобто 

інновація має вигляд втіленої у товарі чи послузі ідеї, яка може бути реалізована 

на ринку. Іншими словами, інновація – це комерціалізована ідея. Існують різні 
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класифікації інновацій. У залежності від об'єкта інноваційної діяльності 

виділяють наступні види інновацій: 

1. Інновація продукту (послуги) - реалізація нового способу вирішення 

проблеми споживача. 

2. Інновація процесу - нова технологія, що забезпечує підвищення якості, 

зменшення витрат, скорочення часу виробництва продукту. 

3. Інновація стратегії - нові методи управління [77]. 

Залежно від масштабів інновацій розрізняють такі їх види: 

1. Базисна інновація, в основі якої лежить нове фундаментальне наукове 

досягнення, що дозволяє створити предмети споживання, технології, 

машини і обладнання наступних поколінь. 

2. Інтегруюча інновація, отримана за рахунок використання оптимального 

набору раніше накопичених у світовій практиці досягнень [77]. 

Інноваційний розвиток дає істотні конкурентні переваги, оскільки 

високотехнологічні фірми: 

 за один і той же час виводять на ринок в 2-3 рази більше товарів, ніж 

конкуренти; 

 використовують в кожному новому продукті в 2-3 рази більше 

технологічних нововведень; 

 виводять на ринок новий продукт в 2 рази швидше, ніж конкуренти; 

 мають географію ринку в 2 рази більше, ніж у конкурентів [79]. 

Розмежування стадій інноваційного процесу було запропоновано Йозефом 

Шумпетером (1883-1950), який розмежував: 

 стадію винаходу або генерації нових ідей; 

 стадію нововведень, коли завдяки розробкам нові ідеї перетворюються на 

продукти і процеси, що мають комерційну цінність; 

 стадію поширення нових продуктів і процесів в рамках потенційного 

ринку [78]. 

На кожній стадії відбувається відбір ідей, які доводитимуться до 

комерціалізації, і лише деякі нововведення успішно поширюються. Більш 
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розгорнуто етапи інноваційного процесу можна представити у вигляді такої 

послідовності етапів: 

1. Задум. 

2. НДР. 

3. НДДКР. 

4. Прототип. 

5. Мала серія. 

6. Серійне виробництво. 

7. Продажі. 

8. Обслуговування [75]. 

Кожен етап вимагає в 10 разів більше витрат, ніж попередній, оскільки 

пов'язаний із залученням більш широкого кола учасників. Загальне для всіх етапів 

- покупка шансів на успіх. Успішний проект може бути комерціалізований на 

кожному етапі виконання. Сенс етапу НДР полягає у знятті ризику 

невідповідності законам природи. НДДКР знімає ризик нереалізованості при 

даному рівні розвитку загальних технологій. Створення прототипу і малої серії 

знімає ризики невідповідності запитам ринку і умовам виробництва на 

конкретному підприємстві. Серійне виробництво знімає ризики невідповідності 

попиту та пропозиції. Стадії продажу та обслуговування знімають ризики 

доставки товару споживачам [75]. 

Таким чином, у сучасній промисловості знання капіталізується та стає 

одним із основних факторів виробництва, джерелом сильної конкурентної 

переваги на сучасному ринку, яким є ринок залізничного машинобудування. 

Можна визначити ти, що на сучасному етапі знання є «м'якою технологією», 

тобто технологією, носієм якої є людина, працівник підприємства, а не 

матеріальне устаткування виробництва.  

Знання не існує саме по собі та вимагає наявності відповідної науково-

освітньої інфраструктури, тобто середовища генерування та існування знання. 

Таке середовище не може обмежуватися лише компанією, ту слід виокремити 

внутрішню та зовнішню науково-освітню інфраструктуру галузі залізничного 
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машинобудування. До внутрішньої інфраструктури відносяться науково-

виробничі підрозділи компаній-виробників залізничного транспорту, спільні 

науково-дослідні центри, дані з виробничих підрозділів. До зовнішньої науково 

освітньої інфраструктури слід віднести як науково-освітні заклади відповідного 

профілю, так і безпосередніх операторів залізничного транспорту, їх персонал, а 

також споживачів залізничних послуг. Останнє є надзвичайно важливим, оскільки 

надає найбільш повну інформацію щодо відповідності використовуваних 

науково-технічних рішень потребам кінцевих споживачів. 

Siemens AG – одна з найбільших світових компаній, чий річний прибуток 

перевищує 4 млрд. євро. Siemens AG була створена у 1847 р. Наразі вона здійснює 

діяльність приблизно в 90 країнах світу та в ній працює понад 366 тис. осіб. 

Компанія досить активна в галузі фінансових послуг та інвестицій (у тому числі 

венчурних у нові проекти щодо вдосконалення власного виробництва), 

машинобудування, банківського бізнесу, хімічної, харчової та інших галузях.  

Галузево корпорація розділена на вісім секторів: енергетика, охорона 

здоров'я, промисловість, інфраструктура та міста, крос-секторальні підрозділи, 

нерухомість, сектор стратегічного інвестування, а також найновіший сектор – 

фінанси, логістика та розвиток технологій. Активно займаючись 

машинобудуванням та дбаючи про власний корпоративний імідж, Siemens AG 

зосереджує свій інвестиційний потенціал на розвитку альтеративних джерел 

електроенергії. Департамент Wind Power займається рішеннями в області 

вітроенергетики. Компанія поставляє вітроенергетичні установки від 0,6 до 3,6 

МВт, ферми вітроенергетичних установок та їх обслуговування. Напрямок було 

створено з покупкою датської компанії Bonus Energy A/S. Департамент Rail 

Systems сектору «Інфраструктура та міста» виробляє обладнання та надає послуги 

в галузі залізничного транспорту: 

- High Speed and Commuter Rail (штаб-квартира у м Крефельд) розробляє і 

виробляє високошвидкісні поїзди Velaro, Venturio, регіональні 

електропоїзда Desiro. 
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- Urban Transport (штаб-квартира у м Відень) виробляє трамваї Avanto, 

Combino, ULF, поїзди метрополітену, легкорейкові транспортні засоби, 

пасажирські вагони й автоматичні пасажирські транспортні засоби для 

роботи. 

- Locomotives and Components (штаб-квартира у м. Мюнхен) - виробляє 

електричні та дизель-електричні локомотиви, колісні візки та 

компоненти. 

- Customer Service (штаб-квартира у м. Ерланген) - бізнес-сегмент надає 

різні послуги в галузі залізничного транспорту [82]. 

Таким чином, працюючи одночасно над джерелами та «споживачами» 

електроенергії (поїзди), компанія Siemens AG досягає найбільш ефективного 

споживання електроенергії. Двигуни, які використовуються в моторному 

рухомому складі, працюють також як генератори електроенергії, яка після цього 

повертається в контактну мережу, а це знижує витрати електроенергії. 

Інноваційний продукт компанії стає більш енергоефективним і зменшує марні 

витрати електроенергії. 

Як будь-який інший бізнес, венчурний корпоративний бізнес міжнародних 

компаній у своєму розвитку залежить від інституційного середовища, а отже має 

як злети (стає надприбутковим) так і падіння (банкрутство), однак загальна 

позитивна тенденція розвитку компаній галузі залізничного машинобудування 

підтверджує ефективність розміщення венчурних інвестицій у інноваційні 

проекти, що є основою поєднання сучасних фінансових та управлінських 

механізмів, при опорі на потенціал високих технологій і енергію підприємництва. 

У даний час відбувається новий етап науково-технічної революції, який 

характеризується активізацією досліджень в основному на чотирьох напрямках - 

матеріалознавство, інформаційні технології, біотехнології та нанотехнології. Ці 

чотири області є пріоритетними і на дослідженнях у цих сферах і зосередили свою 

увагу провідні фахівці та вчені дослідних підрозділів міжнародних компаній, а 

самі компанії вкладають у дослідницькі проекти великі кошти. 
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Дешевші дослідження міжнародні компанії галузі залізничного 

машинобудування стали переносити у країни, що розвиваються, у країни з 

перехідною економікою. У цих країнах вартість наукових досліджень у 

перерахунку на одного вченого нижче. Тенденція оптимізації витрат знайшла своє 

місце й на етапі розробки залізничного рухомого складу. На нашу думку, 

дослідницькі підрозділи великих компаній можуть з часом виокремитися в окремі 

інжинірингові компанії, які надаватимуть невеликим виробникам послуги з 

проектування та розробки залізничного транспорту. 

Так, наприклад, французька компанія ALSTOM у 2012 р. підписала угоду 

про науково-технічне співробітництво з Гданським технологічним 

університетом [125]. Згідно з угодою, компанія співпрацює з університетом для 

залучення випускників та інших професіоналів університету до розробки нових 

залізничних транспортних засобів. Ефективність такого підходу полягає в тому, 

що у Польщі вартість робочої сили нижча за ту ж Францію, а результат компанія 

розраховує отримувати не гірший через фінансове та моральне стимулювання. 

Розвиток процесів перенесення окремих НДДКР з розвинених країн у 

країни, що розвиваються, нарощування обсягів проведення розробок вимагають 

виявлення причин і рушійних сил даного явища. Зрозуміло, що на світових 

ринках зростає конкуренція, знижується тривалість життєвого циклу залізничного 

транспорту, інновації потрібно здійснювати виходячи з менш витратних 

фінансових схем. Але ці, а також деякі інші причини і підштовхують компанії 

вишукувати нові шляхи вирішення завдань щодо проведення НДДКР. У той же 

час відмічено, що уряди деяких країн, що розвиваються, знайшли можливості для 

широкої підтримки окремих проектів по НДДКР, які приводили до помітного 

прориву науково-дослідних робіт у тому чи іншому секторі, що обходилося їм 

набагато дешевше, ніж нарощування людського капіталу в цілому по країні. 

Даний підхід є цілком прийнятним для менеджменту міжнародних компаній. Слід 

відзначити і таку обставину - наукова думка не може розвиватися відособлено, і 

науковці повинні мати постійний вихід на інші наукові установи, університети 

для обміну досвідом та досягнення синергетичного ефекту. В тій країні, в якій 
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зосереджені наукові центри, інститути та університети, формуються свої наукові 

кластери. 

Таким чином, можна виділили три найпоширеніші причини розміщення 

НДДКР за кордоном - адаптування зарубіжних технологій до місцевих умов, 

підвищення рівня підготовки та кваліфікації зарубіжного персоналу компаній та 

створення умов для доступу до передових технологій на ринку та вивчення їх 

досвіду. Останнім часом все більшу увагу менеджмент компаній починає 

приділяти і таким факторам, як вартість і здатність місцевого персоналу до 

проведення НДДКР за кордоном. Зростаючі витрати на проведення НДДКР, 

поряд з природним прагненням керівництва будь-якої компанії урізати витрати, 

прискорити впровадження нового продукту на ринок і т.д. змушують 

підприємства вживати заходів щодо форсування НДДКР, через аутсорсинг 

швидко вирішувати завдання, в т.ч. частково розміщуючи замовлення за 

кордоном. Це набуває тим більшу важливість, коли компанії не можуть знайти у 

себе в країні достатньо кваліфікований персонал для виконання наукової роботи. 

Примітно, що за наявними даними, Євросоюз відчуває нестачу в 700 тис. вчених і 

інженерів, які могли б виробити продукцію обсягом у 3% ВВП даного 

інтеграційного угруповання [122]. 

Процеси інтернаціоналізації НДДКР міжнародними компаніями 

сприятимуть подальшому розвитку процесів міжнародного поділу праці і 

виробництва в цілому. Сьогодні створення стратегічних альянсів у сфері 

міжнародних НДДКР є вже досить розвинутим явищем. Це, зокрема, відзначають 

і західні дослідники. З 1980 р. фірми стали вживати досить активні зусилля, 

спрямовані на проведення спільних дослідників. Про це наголошується в 

матеріалах Маастрихтського економічного дослідного інституту з інновацій та 

технологій (МЕШТ), в якому зосереджені дані по 10000 стратегічних 

технологічних альянсів, які були організовані 3500 материнськими компаніями в 

період з 1968 по 1998 рр. [123]. 

У період з 1991 по 2001 рр. відзначався значний ріст числа нових 

міжнародних технологічних альянсів. Слід зауважити, нових і більш потужних, у 
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порівнянні з тими десятьма тисячами, які виникли в період до 1998 р. Число таких 

найпотужніших альянсів за десять років зросло з 339 до 602, наголошується в 

документах МЕШТ. За даними інституту, відзначається прискорене зростання 

числа альянсів на контрактній основі - з 265 до 545. А ось число альянсів, 

створених на основі поглинань і злиттів впало з 74 до 57 одиниць. Домінуюче 

положення щодо участі в таких альянсах займають американські компанії, хоча їх 

частка і знизилася з 80% в 1991 р. до 73% в 2001 р. Водночас поступово зростає 

частка країн, що не входять в так звану «Тріаду» (США, ЄС, Японія) [122]. 

У багатьох альянсах найбільша небезпека полягає в тому, що в них компанії 

можуть досить добре вивчити операції інших партнерів, скопіювати порядок їх 

дій і стати успішними конкурентами. Говорячи про недоліки стратегічних 

альянсів, слід зазначити, що ефективна координація діяльності самостійних 

компаній є складним завданням (враховуючи різну їх мотивацію і часом 

суперечливі цілі). Будучи в значній мірі незалежними, партнери в змозі приймати 

рішення, неоптимальні в плані інтересів стратегічного альянсу в цілому. Його 

учасники постійно змушені знаходити форми вирішення суперечностей між 

завданнями, що стоять перед стратегічним альянсом в цілому і окремими його 

партнерами. Результати аналізу функціонування стратегічних альянсів показують, 

що близько половини з них не дають очікуваної віддачі, а їх учасники найчастіше 

виявляються в складному становищі, часом жертвуючи своїми перевагами. 

Місце компаній у сучасному світі визначається не стільки кількістю 

робочих рук та сировини, скільки якістю людського капіталу, рівнем освіти та 

практичного використання знань, інноваційною активністю. Так, за витратами на 

НДДКР у перерахунку на душу населення, лідирує Швеція, за якою йдуть 

Фінляндія, США, Японія, Данія і Німеччина. У цілому ж п'ятірка провідних країн 

 США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія  витрачає нині на НДР 

більше коштів, ніж всі інші країни світу разом узяті, причому частка США у 

зазначеній групі перевищує 50% [83]. 

Утримання своїх позицій на міжнародних ринках міжнародними 

компаніями неможливе без впровадження нових технологій, спрямованих на 
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розвиток їх конкурентних переваг як у напрямі зменшення витрат, так і в напрямі 

додавання цінностей продукції, послугам. Лінійне керівництво компаніями далеко 

не завжди забезпечує розробку та ефективну реалізацію належної технологічної 

політики. Адже управління науково-технічним розвитком міжнародних компаній 

не існує окремо від менеджменту, а повинно «вбудовуватись» у всі його функції, 

починаючи зі стратегії і закінчуючи контролем. 

Сучасне ринкове середовище характеризується тим, що технології, 

безперервно розвиваючись, змінюють ринок, формуючи нові потреби і 

видозмінюючи зв’язані технологічні ланцюги. Через дану обставину ринок 

інтелектуальної власності відіграє дедалі важливішу роль у розвитку бізнесу 

залізничного машинобудування. У сучасному міжнародному оточенні 

спроможність компанії до технологічних нововведень стає основним джерелом її 

конкурентоспроможності [108, c.20]. 

Технологічна політика підприємства або організації - це набір принципів і 

дій (спосіб діяльності), на підставі якого вибираються, розробляються і 

впроваджуються нові продукти і технологічні процеси. Можна виділити наступні 

основні завдання технологічної політики фірми: 

1) моніторинг науково-дослідних досягнень у світі, а також загальних 

технологічних тенденцій; 

2) стимулювання постійного підвищення освітнього і кваліфікаційного 

рівня персоналу компанії; 

3) визначення факторів, що сприяють інноваціям (нововведенням); 

4) формування організаційної структури підприємства, найсприятливішої 

для здійснення безперервного інноваційного процесу, забезпечення мотивації 

персоналу; 

5) координація і досягнення узгодженості дій різних підрозділів  

Міжнародні документи трактують поняття «технологія» досить широко. 

Відповідно до неокласичної теорії воно включає: власне технологію 

(disembodied/dissembled technology), котру розуміють як набір конструктивних 

рішень, методів і процесів; матеріалізовану технологію (embodied technology), 
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тобто технологію, втілену в машинах, обладнанні і т. ін. Форми трансферту 

технологій на світовому ринку: 

 передача, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової 

власності (за винятком товарних і фірмових знаків); 

 надання «ноу-хау» і технологічного досвіду; 

 торгівля високотехнологічною продукцією; 

 надання технологічного знання, необхідного для придбання, монтажу і 

використання машин і обладнання, напівфабрикатів і матеріалів, 

отриманих за рахунок закупівлі, оренди, лізингу або іншим шляхом; 

 промислове і технічне співробітництво в частині, що стосується 

технічного змісту машин, обладнання, напівфабрикатів, матеріалів; 

 надання консалтингових послуг та інжиніринг; 

 передача технології в рамках науково-технічної виробничої кооперації; 

 передача технології в рамках інвестиційного співробітництва [107, c.283]. 

Міжнародна передача технології може здійснюватись як по міжфірмових 

каналах незалежними іноземними фірмами, так і по внутрішніх каналах 

міжнародних компаній у разі впровадження в будь-якому країновому відділенні 

науково-технічного досягнення, розробленого організаційною одиницею 

міжнародної компанії в іншій країні. Незважаючи на те, що міжнародні компанії 

ведуть активну діяльність із передачі технологій, вони також досить часто 

прагнуть захистити, монополізувати власні технологічні досягнення. 

Інтернаціоналізація інноваційної діяльності міжнародних компаній шляхом 

створення закордонних НДДКР-лабораторій значно впливає на 

конкурентоспроможність приймаючих країн. Звичайно, компанії ніколи не будуть 

переносити свої дослідні центри до слаборозвинених країн, однак у ново-

індустріальних країн, що бурхливо розвиваються, і країн з перехідною 

економікою є можливість стимулювати створення в них іноземними компаніями 

закордонних НДДКР-лабораторій шляхом впровадження пільгового 

оподатковування венчурного капіталу, підготовки висококваліфікованих кадрів, 

розвитку відповідної інфраструктури [90, c.125]. 
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Розвиток технологій – основна рушійна сила економічного зростання фірми. 

За останні десятиліття проявились такі умови технологічного розвитку: 

 нова технологія приходить не одна, а в поєднанні з іншими; 

 кожний набір технологій включає ряд взаємодоповнюючих базових 

технологій; 

 кожна базова технологія – ядро багатьох прикладних технологій; 

 прикладні технології використовуються для модернізації існуючих 

виробництв, причому відставання у застосуванні у фірмі нової технології рано чи 

пізно призведе до зміни керівництва [106, c.336]. 

Інновації є результатом творчої підприємницької діяльності, в якій зазвичай 

беруть участь багато підрозділів фірми і на яку мають все більший вплив і 

зовнішні фактори (державний вплив, екологічні вимоги, кооперація з іншими 

інститутами та ін.). Інновації мають свій життєвий цикл, що починається з 

виникнення нової ідеї і завершується впровадженням і затвердженням нового 

продукту на ринку. У цьому циклі можна виділити шість типових етапів з 

характерними для кожної видами діяльності, ситуаціями прийняття рішень і 

результатами, що характерні для діяльності підприємств залізничного 

машинобудування. 

Етапи, як правило, слідують один за іншим, проте не виключені випадки 

деякого паралелізму (і тим самим перетину) окремих етапів. Так, оцінки та 

розрахунки економічної ефективності необхідно проводити не на етапі пошуку 

ідей, а й на наступних етапах [81]. Розглянемо основні етапи організації 

інноваційної діяльності підприємства (рис. 2.1.1).  

 

 

 

Рис. 2.1.1 - етапи організації інноваційної діяльності підприємства. 
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Етапи будуть розглядатися на прикладі швейцарської компанії Stadler Rail 

AG, а саме – виведення на ринок інноваційного продукту, регіонального поїзда 

модельного ряду Stadler FLIRT. 

1-й етап: стратегія підприємства та інновації. Стратегічні рішення з 

інноваційної діяльності можуть і повинні прийматися тільки у зв'язку з рішеннями 

в галузі загальної стратегії підприємства і стратегічної програми виробництва. Це 

пов’язано із високою науко- та капіталомісткістю залізничного виробництва, в 

результаті прийняті стратегічні рішення складуть основу виробництва на 

найближчі 10-15 років. У той же час вони зумовлюють вихідні умови рішень 

щодо подальшого процесу. Стратегія дозволяє заздалегідь встановити планку в 

інноваційних прагненнях підприємства. Визначальними для інноваційного 

процесу служать наступні стратегічні рішення: 

- вибір ринку або ринкового сегменту; 

- узгодження застосовуваної технології; 

- вибір товарів і послуг, які повинні вироблятися на підприємстві; 

- рішення щодо кооперації в розробках, виробництві та збуті; 

- встановлення обсягу і швидкості процесу оновлення товарів і послуг. 

У даному випадку мова йде про ідеальний (теоретичний) процес. У практиці 

підприємництва можливо і прямо протилежне, тобто інновації можуть справити 

вирішальний вплив на стратегічну спрямованість політики підприємства. На 

малих і середніх підприємствах часто трапляється так, що єдина інновація 

надовго зумовлює розвиток всього підприємства. Під час розробки нової 

технологічної платформи для приміських та регіональних поїздів FLIRT (Fast 

Light Innovative Regional Train) було визначено, що на одній технологічній 

платформі має бути створено цілу лінійку електро- та дизель-поїздів, які мали 

відповідати технологічним регламентам різних країн. Ідея була у максимальній 

уніфікації та зменшенні витрат [138]. 

2-й етап: пошуки ідей та їх оцінка. У цій фазі здійснюються пошуки творчих 

ідей для проблемних рішень. При цьому можна виділити три шляхи пошуку: 

- розробка нових ідей (генерування ідей); 
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- критичний перегляд і модифікація відомих проблемних рішень або певних 

варіантів рішень; 

- пошук вже працюючих загальних або приватних рішень (використання 

відомого науково-технічного досвіду і знання, придбання ліцензій). 

Варто зазначити, що поряд з великими міжнародними залізничними 

компаніями існують також регіональні виробники, які не можуть собі дозволити 

окремий технологічний розвиток. При пошуку нових ідей малим і середнім 

підприємствам особливо рекомендується частіше звертатися до зовнішніх джерел 

інформації, наприклад банкам даних, ліцензійним посередникам, матеріалами 

ярмарків і дослідницьких центрів [89, с. 190]. 

В основу платформи FLIRT було покладено принцип «модульності» - тобто 

поїзд мав складатися з універсальних частин, які могли бути використані в різних 

комбінаціях. Це зменшило б витрати на додаткову розробку унікальних вузлів. 

Під час дослідження міжнародного ринку технологій було виявлено, що на ринку 

були відсутні універсальні технічні рішення, тому виникла потреба у власній 

розробці. Загалом, принципи модульності та уніфікації стали основною 

тенденцією при розробці новітніх зразків залізничного транспорту. 

Пришвидшення темпів життя, економічного та технічного розвитку з одного боку, 

а також постійне зростання наукоємності рухомого складу з іншого, призвели до 

того, що виробники створюють максимальну кількість універсальних компонентів 

(модулів), які потім можуть по-різному комбінуватися та давати велику кількість 

різних кінцевих виробів. 

3-й етап: продуктове рішення. У цій фазі підприємство повинно 

переконатися, що завдяки продуктовій ідеї буде розроблений реальний продукт, 

який може бути включений в стратегічну програму підприємства і виведений на 

ринок. Все це вимагає всебічного планування, яке охоплює: 

- постановку цілей і завдань по даному продукту; 

- складання тимчасового графіка використання ресурсів, необхідних в 

рамках даного етапу; 

- планування виробництва для підприємства в цілому; 
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- планування збуту з розрахунком економічної ефективності. 

Подібне планування містить у собі всі важливі завдання, які необхідні для 

подальшої аналітичної роботи в рамках процесу досліджень і розробок аж до 

успішного виведення продукту на ринок. Тут намічаються точки перетину 

маркетингу і виробництва; встановлюються області дотику інновації, 

програмного планування та маркетингу. 

4-й етап: наукові дослідження і розробки, технологічний трансфер. У сфері 

наукових досліджень і розробок відзначаються наступні відмінності: 

фундаментальні дослідження не мають прямого відношення до продукту, 

прикладні націлені на майбутнє застосування отриманих результатів, а в ході 

розробок головний інтерес представляє конкретний ринковий результат. Що 

стосується галузі залізничного машинобудування в умовах малих і середніх 

підприємств, то у них справа обмежується, як правило, розробками; дослідження 

у власному розумінні відходять тут на задній план. 

Виходячи зі своїх цілеустановок, ці підприємства можуть здійснити 

технічну реалізацію продукту за допомогою власних розробок (можливо, 

досліджень) або вдатися до кооперації з іншими компаніями. Загалом, це завдання 

має вирішуватися з урахуванням таких моментів: 

- остаточне уточнення завдання і розробка принципового рішення по 

новому товару; 

- конструктивна розробка виробу аж до створення прототипу; 

- проектування та підготовка виробництва для нового продукту з 

виготовленням і випробуванням дослідного зразка, виробничого обладнання та 

нульовий серії. 

В ході технічного втілення концепції FLIRT, виробник розробив модульну 

систему, коли поїзд складається не з вагонів, а із секцій, які не можуть 

розчеплюватися. Секції мають низьку підлогу для однорівневого виходу на низькі 

платформи, а електрообладнання розташовується на даху. У складі дизель-поїзда, 

порівняно з електропоїздом, з'являється додаткова тягова дизельна секція з 

проходом для пасажирів. Загалом, технічна платформа FLIRT може мати різні 
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ширину колії, вагонів, висоту підлоги, тип тягового приводу (електричний, 

дизельний або комбінований) та інше [138]. 

5-й етап: освоєння виробництва. Розробка продукту вважається закінченою, 

коли можна почати виробництво і всю увагу зосередити на продукті у фазі 

виготовлення. Значення цієї перехідної фази в рамках інноваційного процесу 

найчастіше недооцінюється, внаслідок чого виникають значні втрати часу і 

збитки для підприємства. У цій фазі важливо наступне: 

- адаптація прототипу до виробничо-технічних вимог; 

- ознайомлення задіяного персоналу з технологічними процесами, методами 

і новими областями завдань; 

- запуск машин і обладнання до встановлених меж потужності; 

- пошуки нових каналів постачання. 

Для інноваційного менеджменту в цій фазі важливо забезпечити 

максимально короткі терміни розгортання виробництва, зокрема за допомогою 

відповідної підготовки і планування, а також гнучкої реалізації цілей. Скорочення 

часу підготовки виробництва часто забезпечує отримання ринкових переваг перед 

конкурентами, а також дозволяє швидко знизити витрати та збільшити прибуток 

підприємства, що набуває великого значення в залізничній галузі з високим 

рівнем конкуренції. Гнучкість платформи FLIRT дозволила швидко адаптувати 

параметри поїздів під конкретні вимоги споживачів та продавати поїзди в такі 

країни, як Швейцарія, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща, Білорусь, Угорщина, 

Норвегія, Алжир, Чехія, Естонія, Азербайджан. Більш детально особливості 

сучасного виробництва залізничного транспорту розглядатимуться у наступних 

розділах. 

6-й етап: виведення на ринок. Інноваційний процес завершується 

виведенням новинки на ринок. Як показують емпіричні дослідження, невдачею 

закінчується виведення приблизно 1/3 нових продуктів, а серед виведених лише 

близько 1/3 дає прибуток вище середнього рівня, решта дозволяють тільки 

покрити витрати. 
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Під виведенням на ринок товарів розуміється перевірка за допомогою 

ринкових тестів конкурентоспроможності продукції, а також цільове 

використання маркетингового інструментарію. Фаза виведення закінчується 

успішним закріпленням продукту на ринку. В якості вирішальної передумови 

успішного виведення слід розглядати тривалу підготовку ринку збуту для нової 

продукції. Цього можна досягти за допомогою відповідної роботи зі 

споживачами, державними та контролюючими органами, реклами, 

консультування клієнтів, а також шляхом використання додаткових 

маркетингових інструментів (наприклад, цінової політики). При цьому важливий 

правильний розрахунок термінів, тобто вірний вибір моменту виходу 

підприємства на ринок з новим видом транспортного засобу [95, с. 131]. 

На великих підприємствах перед остаточним виведенням новинки 

проводиться тестування виробу та ринку по можливості в максимально ранній 

фазі інноваційного проекту. Особливе місце посідає участь виробників у 

транспортних виставках, таких, наприклад, як виставка рейкового транспорту 

INNOTRANS, яка щороку проходить у Берліні. За допомогою подібних тестів 

можна знизити ризики, але це пов'язано з високими витратами. Участь у подібних 

виставках можуть дозволити собі лише великі виробники. Тому й продуктове, і 

ринкове тестування проводиться малими та середніми підприємствами лише в 

рідкісних випадках. Найчастіше вони покладаються тут на "теоретичні" судження, 

а також на досвід та інтуїцію учасників інноваційного процесу. Детальніше 

аспекти виходу компаній, зокрема, на зовнішні ринки мова буде йти у наступних 

розділах. 

Особливе місце залізничного транспорту у сфері виробництва полягає в 

тому, що, з одного боку, залізнична промисловість становить самостійну галузь 

виробництва, а тому особливу галузь вкладення виробничого капіталу. Але з 

іншого боку, вона відрізняється тим, що є продовженням процесу виробництва в 

межах процесу обігу і для процесу обігу. Регулювання ринку залізничного 

рухомого кладу передбачає поєднання економічних і адміністративних методів 
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впливу на роботу галузі, здійснення регулювання як у довгостроковій 

перспективі, так і в режимі оперативних впливів. 

В основі управління бізнесом в економічно розвинених країнах лежить 

доктрина «невтручання», своїм корінням йде в ранній капіталізм 18 століття. Вона 

передбачає, що уряд не повинен втручатися в діяльність приватних осіб, що 

займаються підприємництвом, а має надавати їм свободу дій. Разом з тим 

практика показала, що насправді ця доктрина у меншій мірі застосовна до 

транспортних засобів, до яких належить і залізничний рухомий склад, ніж до 

інших видів діяльності. Існує багато причин, через які суспільство має 

здійснювати контроль над транспортом. Нижче наведені деякі з них.  

1. Основні критерії залізничного транспорту необхідно регулювати в 

інтересах громадської безпеки (взаємодії з іншими транспортними засобами та 

пішоходами).  

2. Залізничний транспорт є сферою, яка має значний згубний вплив на 

навколишнє середовище.  

3. У багатьох випадках залізничний транспорт є природною монополією, 

що представляє собою стримуючий фактор його розвитку.  

4. Залізнична промисловість загалом схильна до конкурентної боротьби. 

Це веде до зниження заробітної плати працюючих у галузі.  

5. Соціальні витрати транспорту дуже великі, у зв'язку з цим їх необхідно 

враховувати і перерозподіляти. Залізничний транспорт не може існувати без таких 

елементів, як колії, засоби зв'язку, централізації, блокування тощо.  

6. Залізничний транспорт часто вимагає міжнародної взаємодії, що 

зумовлює необхідність міждержавних угод з технічного регулювання.  

7. Залізничний транспорт, разом із системою матеріально-технічного 

постачання і зв'язком, є частиною інфраструктури національної економіки і 

одночасно стимулятором її розвитку. 

8. Залізничний транспорт, у зв'язку з високим коефіцієнтом 

транспортованості вироблених товарів, є галуззю, прогресивно стимулюючою 
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інфляційні процеси. У зв'язку з цим, в умовах нестабільної економічної 

обстановки необхідний контроль за рівнем тарифів.  

9. Залізничний транспорт є одним з основних при ліквідації надзвичайних 

ситуацій і грає важливу роль в забезпеченні обороноздатності країни [142]. 

На етапі розробки рухомого складу виробники мають враховувати також 

вимоги, які висуваються з боку урядових інституцій до залізничного транспорту. 

На нашу думку, сучасний вплив державних органів на сферу залізничного 

машинобудування можна розділити на такі групи:  

1. Технічні регламенти. Таким чином держава встановлює технічні вимоги 

до рухомого складу, який буде експлуатуватися на його території. Сюди входять 

всі можливі нюанси, починаючи від вимог до використовуваних матеріалів і аж до 

конструкції певних вузлів і конструкції в цілому.  

2. Екологічні вимоги. У сучасному світі екологічні проблеми вийшли на 

передній план, що відбивається у вимогах державних органів до виробників 

доводити конструкцію залізничного транспорту до певних екологічних 

стандартів.  

3. Вимоги до зовнішнього дизайну. Обумовлено це, в першу чергу, тим, що 

залізничний транспорт є «обличчям» держави і в багатьох країнах існує контроль 

з боку місцевої влади за зовнішнім видом рухомого складу навіть приватних 

перевізників.  

4. Економічні вимоги. До даних вимог належать, наприклад, вимоги 

державних органів розміщувати підприємства на території їхніх країн, 

організовувати спільні підприємства з місцевими компаніями, реінвестувати 

частину прибутку і т. д.  

5. Інші методи впливу і регулювання. До даної групи можна віднести різні 

методи регулювання, які можуть бути властиві окремим країнам. Далі будуть 

детально розглянуті вищевказані категорії.  

Технічні регламенти. Залізничний транспорт є складною технічною 

системою, якій притаманна велика кількість характеристик, які можуть так чи 

інакше змінюватися. На залізничному транспорті виділяють такі основні технічні 
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вимоги: ширина колії, габаритні розміри, тип двигуна, тип приводу, 

вантажопідйомність (вантажний рухомий склад) / пасажиромісткість 

(пасажирський рухомий склад), навантаження на вісь, тиск колісної пари на 

рейки, годинна потужність двигунів, тривала потужність двигунів, сила тяги, сила 

тяги, пробіг до наступної екіпіровки, максимальна швидкість, типи встановлених 

систем безпеки та зв'язку і т. д.  

Наведений перелік не є вичерпним, в ньому наведені лише основні 

характеристики, які використовуються при описі залізничного транспорту. Всі 

вони можуть потрапляти під державне регулювання в тій чи іншій мірі. У 

більшості випадків технічні вимоги з боку державних органів обумовлені 

сформованими в країні стандартами і правилами, що знаходить відображення у 

вимогах до різних приладів (світлові, звукові, засоби зв'язку і т. п.). Основною 

метою технічних вимог до залізничного транспорту є приведення їх до спільного 

стандарту, прийнятого у певній країні або регіоні. Також державні органи можуть 

регулювати доступ компаній-виробників рухомого складу на свій ринок шляхом 

встановлення певних вимог, які не в змозі виконати частина виробників, що 

позбавляє їх можливості брати участь у конкурентній боротьбі за ринок.  

Питання транспорту і навколишнього середовища. Залізничний транспорт і 

навколишнє середу парадоксальні в природі, так як транспортування приносить 

суттєві соціально-економічні вигоди, але в той же час рухомий склад впливає на 

навколишнє середовище. З одного боку, він підтримує зростаючі вимоги 

мобільності для пасажирів і вантажів, в той час як з іншого боку, транспортна 

діяльність пов'язана зі зростаючими рівнями екологічних ризиків. Ситуація 

досягла точки, де транспорт є основним джерелом викидів більшості 

забруднюючих речовин та їх численних впливів на навколишнє середовище. 

Створення екологічної політики для транспортної сфери, таким чином, 

повинне брати до уваги ступінь впливу і географічний масштаб, в іншому випадку 

деякі екологічні політики можуть просто відсунути проблему в інше місце і мати 

непередбачені наслідки. На додаток до екологічного впливу інфраструктури і 

трафіку, слід також розглядати економічні / промислові процеси підтримки 
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залізничної транспортної системи. До них відносяться виробництво палива, 

транспортних засобів і будівельних матеріалів, деякі з яких є дуже енергоємними 

(наприклад, алюміній), а також утилізація автомобілів, запасних частин та 

забезпечення інфраструктури. Всі вони мають життєвий цикл, що включає час їх 

виробництва, використання та утилізації. Таким чином, оцінка зв'язку «транспорт 

- навколишнє середовищ» надає обмежене бачення ситуації і може навіть 

привести до неправильної оцінки та вироблення відповідної політики. 

Залізничний транспортний сектор стає все більш пов'язаним з екологічними 

проблемами. Найбільш важливий вплив транспорту на довкілля полягає у зміні 

клімату, якості повітря, шуму, якості води, якості грунту, біорізноманіття та 

вилученні земельних ділянок. 

Вимоги до зовнішнього вигляду. Дані вимоги в більшості випадків носять 

лише «косметичний» характер і не потребують додаткових витрат на 

впровадження або зміну. Усі великі компанії-перевізники і муніципальні 

організації, для виділення свого транспорту в загальній масі, вибирають певний 

«корпоративний» стиль розмальовки. Спочатку прикметну розмальовку стали 

використовувати авіакомпанії не тільки як засіб виділитися на конкурентному 

ринку, а й просто для зовнішньої ідентифікації повітряних суден. На залізниці до 

даного методу ідентифікації вдалися пізніше (споконвічно пасажирські вагони 

фарбувалися відповідно до їх класності) також для того, щоб вивести компанію з 

простого перевізника в транспортний бренд. Так, Deutsche Bahn AG (німецька 

державна залізниця), придбавши популярність на залізницях, додала в свій 

портфель послуги перевезення вантажів автомобільними дорогами, тим самим 

давши можливість клієнтам отримати повний цикл доставки вантажів по землі (до 

цього вантаж від вантажної станції до місця призначення повинен був доставити 

інший перевізник або сам одержувач). Сьогодні компанія DB Schenker надає 

також послуги перевезень виключно автотранспортом [180]. 

Економічні вимоги. Галузь залізничного транспортного машинобудування є 

комплексною галуззю промисловості, до якої залучено велику кількість суміжних 

підприємств, на яких працює велика кількість людей і які платять податки в 
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бюджет країни. Таким чином, часто уряди країн зацікавлені в тому, щоб такі 

заводи знаходилися на їх території. На державному рівні можуть встановлюватися 

норми, згідно з якими ступінь локалізації виробництва транспортних засобів 

повинна становити більше 50%. Дана вимога практично завжди означає 

розташування основних виробничих потужностей в країні клієнта.  

Однак у даного факту є і зворотна сторона. У випадках з 

крупногобаритними та маломобільними транспортними засобами, якими також є 

вагони та локомотиви, самому виробнику буває вигідно розташувати виробництво 

в країні покупця. У такій ситуації регулюючі органи можуть накладати 

обмеження на вивіз капіталу з країни, на кількість іноземної робочої сили і 

комплектуючих; також може бути вимога організувати спільне підприємство з 

локальною компанією з (без) вимогою «поділитися» технологіями і ноу-хау.  

Серед економічних методів можна виділити комплексні та індивідуальні. 

Комплексні методи передбачають зміну системи виробничих відносин, і зокрема 

відносин власності. Це націоналізація виробничих потужностей компаній або їх 

приватизація. Індивідуальні методи економічного регулювання транспортної 

діяльності здійснюються при незмінній системі виробничих відносин, це: 

податки, тарифи, штрафні санкції, оплата додаткових операцій, кредитів, дотацій і 

т.д.  

Інші методи впливу. До інших методів регулювання галузі залізничного 

машинобудування слід віднести: ліцензування; квоти та дозволи (наприклад, для 

міжнародних перевезень); обмеження (числа компаній, розмірів парку та ін.).  

Сам по собі інноваційний процес є дуже витратним, а надто у таких 

наукоємних галузях, як залізничне машинобудування. Інвестції в інноваційний 

процес є значними за обсягом, а термін їх окупності може обраховуватися 

десятками років. Так само, компанія, яка вкладає кошти на першому етапі, може 

потребувати їх залучення на подальшому етапі виробництва. Одним з нових 

джерел залучення додаткових коштів у виробництво рухомого складу стає 

використання інструменту державно-приватного партнерства (ДПП). Співпраця 

держави і бізнесу загалом обумовлюється рядом обставин. Головними з них є 
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недостатній обсяг державних ресурсів для модернізації, реконструкції і розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктури, що знаходиться у власності державного 

сектора, а також відсутністю у держави чиновників з належним досвідом 

управління та відповідних йому механізмів у різних сферах господарювання. 

Історія свідчить, що такі обставини виникають, як правило, під час негараздів та 

кризових періодів розвитку економіки. На сьогоднішній день, одним з важливих 

факторів розвитку галузі залізничного машинобудування постає інструмент ДПП. 

У міжнародній практиці існують наступні моделі організації системи ДПП: 

- централізована, коли створюється єдиний орган ДПП (досвід Канади); 

- нецентралізована, коли кожне окреме міністерство чи орган місцевої 

влади мають справу з ДПП (досвід Франції та Португалії); 

- змішана, коли центральний координуючий орган займається розробкою 

політики ДПП, а департаменти окремих міністерств розробляють та 

реалізують проекти (досвід Великобританії, Італії, Нідерландів) [150]. 

Що ж до форм ДПП, то їх існує велика кількість. Безпосередньо вони не 

пов’язані з організаційними системами. Проте так само відображають рівень 

економічного розвитку країни, а також і різноманітні потреби держави і бізнесу. 

Узагальнення цих форм дало можливість умовно виділити дві основні їх групи: 

контрактні та інституційні. 

Перша група форм охоплює договірні форми, серед яких найбільш 

відомими є концесійні угоди, а також відповідні договори щодо виконання 

певного обсягу робіт (поставка продукції, управління, технічна допомога тощо). 

Відмінна особливість контрактної форми ДПП - оплата послуг приватного сектору 

здійснюється не державою, а користувачем інфраструктурного об’єкта, що 

створений концесіонером (наприклад, автодороги). Інституційні форми ДПП 

являють собою будь-які спільні підприємства між державними органами і 

приватними учасниками. Особливість підприємств такого типу полягає в 

постійній участі держави в поточній виробничій, адміністративно-господарській 

та інвестиційній діяльності. Як правило державний капітал у таких підприємствах 

більше ніж 50,1%. Отже контрольний пакет зберігається за державою. Тому у 
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порівнянні з концесією можливості приватного сектора тут більш обмежені [150]. 

В сучасних умовах така форма організації ДПП реалізується в сферах, де 

вкладення капіталів передбачає високий ризик та довгі терміни окупності, але в 

той же час є необхідними з точки зору економічного розвитку держави, її 

наступного прогресу (створення інфраструктури, інновації, ЖКГ, охорона 

здоров’я та соціальні послуги, освіта, система перепідготовки кадрів та інше). 

Сюди безпосередньо відноситься і галузь залізничного машинобудування через 

свою високу капіталоємність та значущість для держави. Безперечними лідерами 

використання цих форм організації ДПП стали сьогодні країни з 

високорозвинутою економікою. 

В межах розглянутих організаційних форм ДПП існують й дещо відмінні, 

спеціальні їх проекти. Як правило вони пов’язані з розробкою та реалізацією 

середньострокових або довгострокових програм розвитку ДПП. Проекти таких 

програм забезпечують не тільки суспільний контроль у їх реалізації, а й надають 

приватному сектору гарантії стабільності намірів щодо потенційної можливості 

реалізації проектів в майбутньому. 

Прикладом реалізації таких проектів ДПП може слугувати досвід 

Нідерландів, зокрема прийняття та впровадження багаторічної програми у сфері 

транспорту та інфраструктури (назва з гол.: Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport (MIRT)) [81] дало можливість цій країні прискорити 

залучення приватного сектора до реалізації проектів ДПП, забезпечити 

впевненість його в реалізації цієї програми за умови зміни політичної та 

економічної ситуації в країні, а також визначити у середньостроковій перспективі 

ризики та гарантії для держави і приватного сектора. Зокрема, у цій програмі 

визначаються обсяги державних гарантій, які будуть надані приватному сектору 

на період до 6-ти років. Така програма розробляється Міністерством транспорту 

та інфраструктури Нідерландів і погоджується з Міністерством фінансів на 

відповідних стадіях розробки. Включення проектів до цієї програми у 

Нідерландах є деталізованим, має назву «процес MIRT» та включає наступні 

етапи: 
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1) сканування ринку (аналіз поточної ситуації на ринку, трендів, учасників 

ринку тощо); 

2) аналіз витрат та зиску від проекту; 

3) застосування компаратору ДПП (інструмент аналізу пропонованого 

проекту на фоні аналогічних, від англ. «to compare» - порівнювати). 

Проходження компаратору ДПП є обов’язковим для усіх проектів, що 

включаються до програми МIRT вартістю більше 112,5 млн. євро; 

4) оцінка можливості включення проекту до Інтегрованої бюджетної 

моделі та до Багаторічної програми у сфері транспорту та інфраструктури 

(MIRT); 

5) застосування компаратору державного сектора; 

6) прийняття рішення щодо включення проекту ДПП до багаторічної 

програми у сфері транспорту та інфраструктури (MIRT). 

Досвід реалізації середньострокових та довгострокових програм розвитку 

ДПП, так саме як і всієї іншої світової практики його реалізації може і повинен 

бути використаним в Україні. Як приклад, можна навести безпосередню 

взаємодію держави та приватного виробника залізничного транспорту. У 2013 

році було підписано угоду про створення спільного підприємства на базі 

Запорізького електровозоремонтного заводу (ЗЕРЗ) з компанією Skoda 

Transportation. Проект передбачає будівництво нових приміщень для 

повноцінного випуску електровозів за наступною структурою: 50 двосистемних 

пасажирських, 330 односистемних пасажирських, 100 двосистемних 

вантажних [156]. Реалізація даного проекту передбачає якраз участь приватного 

іноземного інвестора (Skoda Transportation) та держави Україна в особі 

державного підприємства ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод». 

Детальніше питання виробництва рухомого складу в Україні буде розглянуто у 

Розділі ІІІ. 

Основні виклики для компаній залізничного машинобудування 

високотехнологічного сектора пов'язані з виробничо-технологічними та 

кадровими обмеженнями. У цих умовах зростають вимоги до ефективності 
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маркетингових, технічних та виробничо-управлінських рішень, пов'язаних з 

істотним збільшенням їх тимчасового горизонту. Можливо, буде потрібно 

створення великих дослідних центрів, що забезпечують довгострокове 

прогнозування ринкових "ніш" перспективної техніки. 

Загалом, транснаціоналізація ґрунтується на активному використанні 

зовнішніх і внутрішніх ресурсів, що впливають на розвиток виробників 

залізничної техніки, і які є економічним пріоритетом. Проте міжнародні компанії 

посилюють дисбаланси між країнами в глобальній економіці внаслідок 

взаємозалежності процесів глобалізації та діяльності компаній. 

Також варто зазначити, що однією з найбільш інноваційних галузей є 

залізничне машинобудування як за кількістю використовуваних інновацій 

(наукоємністю продукції), так і за обсягами інвестицій у НДДКР. На сьогоднішній 

день, саме інновації є рушійною силою розвитку галузі залізничного 

машинобудування та основною конкурентною перевагою залізничного 

транспорту на ринку. Більше того, через надзвичайну комплексність бізнес-

процесів галузі, технології визначають конкурентоздатність бізнесу в цілому. 

Взаємозв'язок технологічних інновацій з іншими факторами, що впливають на 

галузь залізничного машинобудування, буде розглянутий у наступних розділах. 

 

2.2 Специфіка розвитку системи управління виробничим потенціалом 

компаній залізничного машинобудування в умовах поглиблення 

інтернаціоналізації виробництва 

Сучасний залізничний машинобудівний комплекс - це сформована у ХХ ст. 

надзвичайно складна система зі своїми законами розвитку. Велика питома вага 

залізничного машинобудування серед інших підгалузей машинобудування робить 

його значущим в масштабі народного господарства країни. Розвиток залізничного 

машинобудування багато в чому відбувався стихійно, що в підсумку зробило його 

марнотратним у витрачанні матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, 

негативно впливає на екологію довкілля, інерційним до мінливих вимог 
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суспільства. І чим далі розвивається залізничне машинобудування, тим сильніше 

виявляються його негативні сторони. 

У зв'язку з цим проблема вдосконалення галузі, спрямованого на 

підвищення його ефективності, набуває першочергового значення. На сучасному 

етапі спостерігається розрізнене рішення окремих завдань цієї проблеми таких, як 

підвищення продуктивності праці, якості рухомого складу, зниження його 

матеріаломісткості, впровадження ресурсозберігаючих технологій і т.п. Такий 

підхід до вирішення проблеми не може кардинально змінити існуючий стан справ 

у залізничній галузі і вимагає проведення нової науково-технічної політики. 

Необхідний, по-перше, системний підхід у вирішенні проблеми, а по-друге, вона 

повинна вирішуватися таким чином, щоб одночасно задовольнялися вимоги 

суспільства в цілому і потреби кожного підприємства окремо. 

Проведення такої науково-технічної політики вимагає управління 

розвитком комплексу залізничного машинобудування, для чого необхідно ввести 

організаційний початок у побудову машинобудівного виробництва. Вирішення 

цієї проблеми не може бути адміністративним, а має базуватися на результатах 

дослідження глибинних закономірностей машинобудування. Немає можливості 

застосувати корективи до виробничого процесу централізовано, тому проблеми та 

шляхи їх вирішення повинні висвітлюватися у спеціалізованих виданнях. 

Поставлена задача вимагає розуміння загальних недоліків сучасного 

машинобудівного виробництва, що мають системний характер. До них 

відносяться: 

- дублювання розробок засобів технологічного забезпечення 

(технологічних процесів, обладнання, оснащення); 

- надмірна різноманітність засобів технологічного забезпечення; 

- втрата технологічного знання; 

- неповне використання можливостей засобів технологічного забезпечення 

(технологічного устаткування і оснащення); 

- наступ морального зносу засобів технологічного оснащення раніше 

термінів їх фізичного зносу. 
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Дублювання розробок засобів технологічного забезпечення полягає в 

наступному. Практично будь-яка одиниця рухомого складу складається на 50-70% 

з деталей загального призначення, таких як вали, осі, втулки, фланці, шестерні, 

кришки, важелі, планки, корпуси і т. п. Вироби також містять багато однотипних 

механізмів і пристроїв - шпиндельні вузли, підшипники, редуктори, типові 

з'єднання деталей. Звідси, в середньому, на кожному залізничному підприємстві в 

масштабі машинобудівного комплексу із загального числа номенклатури 

виготовлених деталей і складальних одиниць більше 50% є дуже близькими, а 

нерідко й однаковими за своїм конструктивним оформленням і технічним 

вимогам. В результаті для їх виготовлення на кожному підприємстві дублюються 

розробки більшості засобів технологічного забезпечення. У кінцевому рахунку, 

практично на всіх машинобудівних підприємствах переважна більшість 

інженерно-технічних фахівців щорічно виконують одні й ті ж роботи, вирішують 

одні й ті ж завдання [130]. 

Надмірна різноманітність засобів технологічного забезпечення, яка 

безперервно зростає, полягає в тому, що на різних підприємствах і навіть у різних 

цехах одного підприємства для виготовлення близьких або однакових виробів 

розробляється різне технологічне забезпечення. Це пояснюється тим, що 

підприємства розрізняються складом технологічного обладнання, в розробках 

беруть участь різні фахівці з різним рівнем кваліфікації та відсутня інформація 

про ці розробки. В результаті для виготовлення кожного такого виробу (деталі, 

складальної одиниці) можуть бути розроблені десятки і сотні різних 

технологічних процесів і видів оснастки, а нерідко - і різне технологічне 

обладнання. 

Виробляється велика кількість роботи, витрачаються значні обсяги коштів, 

ускладнюється процес виробництва, оскільки збільшується кількість нових 

технологічних процесів, обладнання, інструменту. Однак більшість з них 

представляють вже відомі рішення, а їх зіставлення з техніко-економічними 

характеристиками показує, що вони мало відрізняються один від одного за своєю 

ефективністю. Серед цієї безлічі трапляються і принципово нові рішення, які 
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можуть дати великий ефект, але вони випадають з поля зору в цій масі рішень. 

Прикладом цього може бути велика кількість розроблених модифікацій візків для 

пасажирських вагонів. Звісно, існує певна специфіка рухомого складу, як то 

необхідність змінювати візки при переході вагонів з однієї ширини колії на іншу, 

різні типи підвішування (ресорне, пневматичне). Але й у рамках цих підгруп 

існують різноманітні варіанти візків. На Крюківському ВБЗ (м. Кременчук, 

Україна) виготовляються візки моделей 68-7007 та 68-7012 з ресорним 

підвішуванням [140], у той же час на Тверському ВБЗ (м. Твер, Росія) 

виготовляються однотипні візки моделей 68-4095 та 68-4096 [141]. За 

експлуатаційними характеристиками вони співпадають, проте відрізняються за 

конструктивними аспектами (наприклад, база візка: 2560 мм і 2500 мм 

відповідно). Таким чином, відбулося дублювання розробок без суттєвої переваги 

кожної з них. 

Отже, замість концентрації зусиль висококваліфікованих кадрів на 

створенні принципово нових технологій і техніки, спостерігається розпорошення 

сил, нескінченне дублювання робіт, що несе за собою зростання 

необґрунтованого різноманіття засобів технологічного забезпечення [132]. Втрата 

технологічного знання полягає в тому, що в силу недосконалості організації 

інформації про розробки, багато рішень виявляються неопублікованими, а серед 

величезного потоку публікацій важко, а часом і неможливо, знайти потрібну 

інформацію для вирішення конкретних завдань. 

Особливо брак інформації позначається при виготовленні спеціальних 

вузлів і агрегатів, що вимагають оригінальних технологій. Розробка та 

впровадження таких технологій, як правило, пов'язані з великими 

трудовитратами, вимагають високої кваліфікації розробників і тривалого часу для 

їх відпрацювання. Після припинення випуску виробів інформація про технологію 

стає найчастіше недоступною внаслідок відсутності публікацій або труднощів її 

пошуку у величезному потоці інформації. В результаті корисний досвід, набутий з 

великими витратами, виявляється загубленим і не використовується іншими 

підприємствами. 
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Неповне використання можливостей засобів технологічного оснащення є 

широко поширеним явищем, коли все технологічне обладнання за винятком 

устаткування, яке застосовується в масовому виробництві, має надлишкові 

технологічні та технічні можливості. І чим ближче тип виробництва до 

одиничного, тим вище ця надмірність. 

Надмірність можливостей устаткування полягає в тому, що в кожен момент 

роботи обладнання його можливості використовуються лише частково. 

Наприклад, у універсальних токарних верстатів протягом 87% терміну їх служби 

використовуються тільки 20% встановленої потужності головного приводу, 

протягом 19% терміну служби - до 75% і лише протягом 1% терміну служби - 

100% встановленої потужності. І чим вище універсальність обладнання, тим 

більше частка невикористаних можливостей. Аналогічна картина спостерігається 

і з іншими технічними і технологічними характеристиками засобів технологічного 

оснащення [135]. 

У той же час наявність надлишкових можливостей призводить до зростання 

вартості устаткування і витрат на його обслуговування. Наприклад, вартість 

одного обробного центру сягає сотень тисяч доларів США [134]. Наступ 

морального зносу засобів технологічного оснащення раніше термінів їх фізичного 

зносу теж є широко поширеним явищем. Дійсно, в сучасних умовах, швидка зміна 

асортименту виробів стосується і самих засобів технологічного оснащення, 

моральний знос яких настає значно швидше їх фізичного зносу. 

У зв'язку з цим виникає суперечність, коли, з одного боку, треба замінювати 

морально застаріле обладнання, а з іншого - фізичний стан цього обладнання 

дозволяє ще довгий час його експлуатувати. У цих умовах складно відмовитися 

від дорогого устаткування, тим більше, що створення нового обладнання 

пов'язане з великими трудовими, матеріальними витратами і тривалими 

термінами. 

Перераховані вище недоліки носять загальний, масштабний характер і 

справедливі як для всього машинобудівного виробництва, так і для безпосередньо 

залізничного машинобудування. Все це призводить до величезного 
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непродуктивного витрачання трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів і, 

якщо не вживати ефективних заходів щодо усунення зазначених недоліків, то в 

недалекому майбутньому залізничне машинобудування може перетворитися на 

збиткову галузь. 

Отже, сучасне залізничне машинобудівне виробництво характеризується 

виготовленням на різних підприємствах великого числа одних і тих же або дуже 

близьких, подібних один до одного деталей, механізмів, пристроїв, що входять в 

різні вироби; значним дублюванням технологічної підготовки виробництва; 

невиправдано величезною різноманітністю технологічних процесів, обладнання 

та оснащення; великим обсягом щорічного поновлення фізично не зношених 

технологічних засобів; низьким рівнем затребуваності технологічних і технічних 

можливостей обладнання. 

З наведеного аналізу стану машинобудівного виробництва випливає, що для 

зведення до мінімуму зазначених недоліків необхідна його корінна перебудова. 

Вирішуватися ці завдання повинні комплексно з позицій системного підходу. Для 

цього необхідно в першу чергу ввести в побудову залізничного виробництва 

організаційний початок, в якості якого слід приймати модульний принцип у 

побудові ланок виробничого ланцюжка: виріб - технологічний процес - 

технологічна система - робоче місце. 

Предтечею модульного типу інженерних конструкцій і технологічної 

організації виробництва стало застосування ще в XIX столітті стандартизованих 

замінних деталей в промислове складання продукції. Наприклад, зброї (ще в 1801 

році Елі Уїтні представив Конгресу технологію виробництва однакових 

пістолетів), швейних машин (до 1879 року тільки в США їх було вироблено понад 

400 тис.) і т.п. Особливого поширення в XIX столітті набули конструкції зі 

стандартизованих деталей у будівництві (перехід до збірки будинків з 

використанням типових і виготовлених в заводських умовах сталевих елементів), 

а також у виробництві меблів. У 1851 році на Віденській виставці були 

представлені стільці братів Тоне (Thonet), вироблені зі стандартизованих (але не 

взаємозамінних) деталей з гнутого під парою дерева. Вважається, що саме такі 
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конструктивні рішення відкрили шлях до масового машинного виробництва 

конвеєрного типу, а згодом - до модульної архітектури продукції та модульної 

організації виробництва. Вже в 1910 році американське «Товариство 

автомобільних інженерів» (SAE) запропонувало здійснити стандартизацію 

деталей в рамках цілої галузі. SAE прагнуло зробити збірку автомобілів більш 

ефективною, забезпечуючи сумісність між деталями різних автовиробників. Але 

тоді це не вдалося зробити через опір великих автовиробників [147]. 

Таким чином, з моменту першої промислової революції і до початку ХХ 

століття промисловість послідовно рухалася до використання модульних 

конструкцій, освоюючи технології інтеграції у виробництво стандартизованих і 

замінних технологічних вузлів. 

До початку ХХ століття промисловість змогла відпрацювати масове 

виробництво конструкцій з використанням стандартизованих і замінних 

технологічних вузлів. Хоча це були переважно конструкції типу component-

swapping modularity (два або більше альтернативних компонентів можуть 

поєднуватися з одним і тим же базовим продуктом), component-sharing modularity 

(два або більше компонентів можуть використовуватися всередині різних 

продуктів), cut-to-fit modularity або fabricate-to-fit modularity (один або кілька 

стандартних компонентів використовуються з довільними додатковими 

компонентами), а також bus modularity (продукт, що володіє двома або більше 

областями контакту, може з'єднуватися з будь-яким поєднанням компонентів з 

певного набору). До повністю модульних конструкцій було ще досить далеко. 

Перший двосекційний будинок у США був змонтований з модулів на майданчику 

у відповідності до будівельних правил тільки в 1958 році. Приблизно тоді ж 

американська автомобільна промисловість перейшла до складання автомобілів на 

базі стандартизованого шасі, яке спочатку отримало назву «платформа» (хоча на 

всі ключові елементи конструкції автомобіля це поняття було поширено набагато 

пізніше) [148]. 

Важливою віхою в становленні модульного виробництва вважається світова 

економічна криза 1920-х років. Виявилося, що промисловість, що використовує 
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модульні конструкції, більш гнучко відреагувала на динаміку ринків. У цьому 

сенсі моделі General Motors в ряді випадків змогли легше пережити кризу, ніж 

моделі Ford. 

Експерти відзначають, що саме в цей період були розроблені теоретичні 

основи модульного виробництва, визначені Г. Шлезінгером (Schlesinger) і Ф. 

Кенігсбергером (Koenigsberger) у 1930 році як «das Baukasten System» («блокова 

система»). Головним завданням впровадження модульної архітектури в цей 

період бачилася раціоналізація розробки і виробництва продукції, перехід до 

більш економічного і швидкого шаблонів проектування. Спочатку модульні 

конструкції застосовувалися в машинобудуванні. У 1920-ті роки були створені 

модульні конструкції токарних і фрезерних верстатів, секційні конструкції 

використовувалися в транспортному машинобудуванні (на одне шасі ставилися 

кузова різних виробників) і т.д. [147]. 

Найбільший прорив у застосуванні модульних конструкцій стався під час 

Другої світової війни і відразу після неї. Зокрема, в 1941-1945 роках 18 верфей у 

США побудували конвеєрно-потоковим методом серію з більш ніж 2,7 тис. суден 

типу «Liberty» (Концепція Hog Islanders). Судна збиралися з 250-тонних секцій, 

що створювалися в контрольованих заводських умовах і з'єднувалися за 

допомогою зварювання (а не клепки, як раніше) уже в доках. 

Ще більш значний крок у розвитку модульного виробництва здійснило вже 

в післявоєнній Америці автомобілебудування. У цей час виникла необхідність 

виробляти нові моделі автомобілів без дорогої і надзвичайно витратної за часом 

зміни верстатної бази. Вихід був знайдений у розробці платформ продуктів, що 

забезпечували випуск нових моделей без зміни принципової конструкції зі 

збереженням постійного кістяка важливих складових, що стало можливо за 

рахунок монтажу стандартних компонентів на єдиних платформах (спочатку під 

ними розумілися стандартні системи шасі) [149]. 

У 1960-і роки почався перехід до наступного етапу розвитку модульного 

виробництва - створення модульних платформ. Почалася перша «модульна 

революція». Вона проявилася як перехід не просто до модульних конструкцій, а 



93 

 

до модульних платформ, тобто до складання готових виробів з модулів-блоків, що 

мають стандартизовані інтерфейси, жорстку прив'язку до певних функцій, які, тим 

не менш, не пов'язані з індивідуально заданих продуктом. А тому ці модулі (отже, 

і функції) можуть бути використані при конструюванні та виробництві не тільки 

конкретно цієї, але й іншої продукції. 

Якщо перший етап розвитку модульного виробництва можна умовно 

назвати етапом «раціоналізації», то другий етап - період освоєння модульних 

інструментів - «управління складністю» (management of complexity), підвищення 

гнучкості реагування виробництва на ринкові зміни. Таким чином, якщо в 1900-

1950-ті роки йшло накопичення модульних рішень, то 1960-1980-ті стали часом 

формування модульних платформ, відпрацювання методик їх проектування та 

використання. Це виразилося в зростанні числа поставлених на виробництві 

модульних платформ: серій «стандартних» судів; моделей автомобілів на базі 

єдиних платформ; комп'ютерних платформ і модульних комп'ютерних програм; і 

т.п. 

Даний період ознаменувався не тільки розвитком практики модульного 

виробництва, але й поглибленням концептуального опрацювання останнього. У 

1960-х у технічній літературі пройшла широка дискусія з приводу можливостей 

модульного виробництва, сформувався комплекс уявлень про платформи, 

сімейства (серії) продуктів. У теорії на зміну терміну «блок» (building block system 

/ das Baukasten System) прийшов термін «модуль» (modul) [149]. 

У 1962 році архітектор, інженер і соціолог К. Александер (Alexander) 

опублікував свою фундаментальну роботу про шаблони проектування. У 1969 

році Бранкамп (Brankamp) і Герман (Herrmann) описали ієрархічні модульні 

конструкції. Приблизно в цей же час модульне конструювання отримало 

подальший розвиток в математичному оформленні: американський математик 

Ульф Гренадер (Grenander) сформулював теорію патернів (pattern theory), яка 

відкрила можливості для розширення модульного проектування в програмному 

забезпеченні [148]. 
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Першими галузями, в яких сформувалися розвинені модульні «платформи», 

виявилися самими кастомізованими і самими інформатизованими галузями, 

пов'язаними з серійним виробництвом складної техніки: електроніка, зв'язок, 

автомобілебудування (зокрема, серед компаній, які одними з перших реалізували 

стратегії переходу до модульних платформ, були IBM, Sony, Honda та ін.). Після 

них модульний підхід почав широко застосовуватися в індустрії інженерних 

систем споруд (HVAC), судно- та авіабудуванні (відповідно, серед компаній, що 

реалізують модульне проектування і виробництво виділилися такі, як Boeing, 

Chrysler, Ford, Motorola, Swatch, Microsoft, Conti Tires і ін.). 

В автомобілебудуванні на базі єдиної платформи стали вироблятися різні 

серії автомобілів (наприклад: GM використовував єдину платформу (шасі) для 

Pontiac LeMans, Buick Skylark, Chevrolet Chevelle і Oldsmobile Cutlass; Citroen на 

базі платформи Citroen 2CV побудував Citroen Ami і Citroen Dyane; і т. д.). 

Причому поступово розширилося саме визначення платформи, куди крім шасі 

були включені і принципи конструкції, система стандартних інтерфейсів для 

збірки модулів [147]. 

Хоча аж до кінця 1970-х на окремих автозаводах збиралася тільки одна 

модель автомобіля, і зміна моделі була пов'язана з оновленням основних фондів, 

аутсорсинг практично не застосовувався. Однак на початку 1980-х японський 

автопром виріс за рахунок впровадження «тойотізма» - створення цілих регіонів 

виробничих мереж за участю вертикально-інтегрованих мереж постачальників і 

монтажників і горизонтальної структури, що дало можливість використовувати 

переваги гнучкого виробництва (economies of scope), перейти до системи поставок 

«точно в строк» (just-in-time), а також перенести контроль якості зі збирача на 

постачальника. Таким чином, модульне конструювання і виробництво було 

невід'ємним атрибутом практично всіх технологічно суміжних галузей. 

На початку 1990-х Массачусетський технологічний інститут (MIT) і 

Carnegie-Mellon University спільно з Міжнародною програмою автотранспортних 

засобів (The International Motor Vehicle Program (IMVP) реалізували великий 

дослідницький проект з визначення перспектив розвитку аутсорсингу в 
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автомобільній промисловості на глобальному ринку. Можна сміливо 

стверджувати, що висновки про ефективність модульного виробництва, оцінки 

трендів розвитку модульних платформ, отримані в рамках цього дослідження, 

справили надзвичайний вплив на розвиток модульних виробництв у всьому світі, 

причому далеко не тільки в автомобільній промисловості. MIT, як це нерідко 

буває в технологічній сфері, виступив «стартером» для запуску механізму 

прискореної реструктуризації всіх виробництв, де управління складністю являє 

собою значну проблему, задав напрямок переходу до модульних платформ, 

причому в їх уніфікованій модифікації [149]. 

Заміна в 1990-і роки ранніх версій «бережливого» виробництва більш 

просунутим варіантом «бережливого збалансованого» виробництва, 

впровадження управління всім життєвим циклом, зажадали оптимізувати модель 

модульного виробництва і запустити етап заміни простих модульних платформ 

уніфікованими модульними платформами. 

Період 2000-2010 років був надзвичайно продуктивним для розвитку 

модульного виробництва. За лідерами у використанні модульних конструкцій 

рушили компанії, що раніше затрималися в «модулярізірованних» галузях 

(наприклад, в автопромі спеціальні програми з розвитку модульних виробництв в 

1990-2000-і реалізували Scania, Volkswagen і Mercedes-Benz (згодом 

DaimlerChrysler), Fiat та ін.) . Наступний етап у розвитку модульного виробництва 

пережило верстатобудування. На даний момент в стадію формування модульних 

платформ входить будівництво, а також подальший розвиток отримує залізнична 

галузь [147]. 

Програми розвитку модульного проектування і виробництва в окремих 

компаніях просувалися і розвивалися спеціалізованими консалтинговими 

фірмами, що з'явилися в 1990-2000-і роки, наприклад: Modular Management, Group 

Berkt, I.DE.A Institute, Modular Methods LLC, міжнародною некомерційною 

організацією Modular Building Institute (MBI) та ін. Вони розробили методологію і 

стратегії модульного проектування та виробництва, а також цілий пакет 

інструментів, що забезпечують дані технологічні процеси. У розглянутий період 
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дослідження модульної архітектури і модульних підходів проводяться в різних 

дослідницьких інститутах (наприклад: National Institute of Standards and 

Technology, Singapore Institute of Manufacturing Technology, The Santa Fe Institute і 

ін.) І провідних університетах, наприклад: Пенсільванському (The University of 

Pennsylvania), Массачусетському технологічному інституті (MIT), 

Каліфорнійському університеті (PolyPedal Lab, University of California at Berkeley), 

університеті Коннектикуту (University of Connecticut), UMIST (University of 

Manchester Institute of Science and Technology), бразильському University of 

Piracicaba, італійському University of Calabria та ін. Кодифікація модульних 

платформ в спеціальній літературі, наприклад, в Європі була проведена вельми 

вичерпно [147]. 

У той же час накопичений досвід застосування модульного принципу 

створює сприятливі передумови для його широкого впровадження в залізничне 

машинобудування. Настав час для переходу від випадкового застосування 

модульного принципу побудови окремих об'єктів до реалізації системного 

підходу, коли і залізничний рухомий склад, і кошти його технологічного 

забезпечення повинні будуватися з відповідних модулів, об'єднаних в єдину 

систему. Здійснення такого підходу в машинобудівному виробництві дасть ефект 

підвищення ефективності незрівнянно вище того, який є сьогодні.  

Реалізація модульного принципу в залізничному виробництві з позицій 

системного підходу вимагає розробки: 

- методів заміщення об'єкта залізничного виробництва безліччю модулів; 

- загальних принципів побудови з модулів рухомого складу та засобів її 

технологічного забезпечення (технологічних процесів, обладнання, оснащення); 

- термінологічного забезпечення; 

- методів уніфікації модулів виробів і засобів їх технологічного 

забезпечення; 

- методів оцінки ефективності модульної побудови виробів і засобів їх 

технологічного забезпечення [131]. 
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Впровадження модульного принципу починається з модульної побудови 

самих транспортних засобів. При цьому в якості модулів повинні виступати такі 

незмінні елементи, з яких складаються будь-які вироби, наприклад, кабіни, візки, 

тягове обладнання, навіть корпуси. У цьому випадку застосування модульного 

принципу набуває загальний характер і буде ефективно як для всієї галузі 

машинобудування, так і безпосередньо для залізничної підгалузі. 

Такий модуль рухомого складу повинен характеризуватися однозначністю, 

високою стійкістю в часі, описуватися мінімальним набором характеристик і 

відрізнятися невеликою номенклатурою. 

Однозначність модуля забезпечує єдиний опис будь-яких виробів незалежно 

від їх призначення, висока стійкість у часі гарантує їх тривале використання, а 

малий набір характеристик і вузька номенклатура сприяє типізації та уніфікації 

модулів. Оскільки у виробі найменшим елементом є деталь, то логічно її 

прийняти в якості такого модуля. Однак це не представляється можливим через 

величезну конструктивну різноманітность деталей, опису їх численними 

характеристиками, тому шукати його треба на більш високому рівні. 

Аналіз виконання деталями їх службових функцій дозволяє зробити 

важливий висновок про те, що деталь виконує своє службове призначення, в 

основному, поєднаннями поверхонь і тільки в ряді випадків окремими 

поверхнями. Тому деталь можна представити як сукупність поєднань поверхонь 

(рідше, окремих поверхонь) відповідного службового призначення. У зв'язку з 

цим було введено поняття модуля поверхонь деталі, під яким розуміється 

об'єктивно існуюче поєднання поверхонь (або окрема поверхня), призначених 

спільно виконувати відповідну службову функцію деталі і надавати останній 

конструктивну форму, обумовлену вимогами експлуатації та виготовлення.  

Модульний технологічний процес об'єднує в собі переваги одиничного, 

типового і групового процесів плюс набуває ще і гнучкість. Всі ці переваги 

забезпечуються методикою проектування технологічного процесу, в основу якої 

покладені наступні основні принципи. 

1. Деталь повинна бути представлена сукупністю модулів поверхонь. 
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2. Всі поверхні одного модуля поверхонь повинні виготовлятися на одній 

операції. 

3. Технологічний процес повинен враховувати всі особливості деталі. 

4. Операція модульного процесу повинна компонуватись з модулів 

поверхонь [139]. 

Маршрут модульного процесу виготовлення деталі будується таким чином, 

щоб виготовлення всіх поверхонь кожного модулів поверхонь здійснювалося на 

одній операції і бажано за один цикл. Це гарантує високу точність відносного 

положення його поверхонь і дозволяє уникнути накопичення похибок відносного 

положення поверхонь модулів поверхонь в порівнянні з їх обробкою на різних 

операціях. 

Модульна конструкція рухомого складу - це нестаціонарні швидкоз'ємні 

секції, що містять каркаси, усередині яких знаходиться обладнання одного 

призначення. Таким чином, з'являється можливість зібрати локомотив певного 

призначення з окремих базисних секцій, в кожному випадку створюючи 

індивідуальну конструкцію. Стандартні блоки збираються на одній рамі, з них 

формуються секції для виконання однієї групи обслуговуючих операцій. На 

початковому етапі переходу до модулів використовується традиційний спосіб 

різьбових з'єднань. На більш високому рівні внутрішнє обладнання модуля буде 

стикуватися з базисним підставою швидкороз'ємними з'єднаннями [130]. 

Модульна конструкція локомотива дозволяє: 

 збільшити продуктивність локомотива в експлуатації на різних режимах; 

 зменшити витрати на виробництво нових локомотивів, а також на технічне 

обслуговування та ремонт в умовах депо і на локомотиворемонтних 

підприємствах; 

 уніфікувати модулі для різних типів локомотивів; 

 підвищити надійність, ремонтопридатність обладнання, продовжити термін 

його служби; 

 значно скоротити кількість обслуговуючого персоналу; 

 знизити вплив людського фактора при монтажі та перевірці модулів; 
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 впровадити сучасні прогресивні методи діагностики обладнання окремих 

модулів; 

 скоротити цикл обслуговування і ремонту, забезпечивши можливість заміни 

будь-якого модуля протягом декількох хвилин на пунктах технічного 

обслуговування локомотивів; 

 забезпечити простоту і оперативність транспортування модулів між 

локомотивом і ремонтним відділенням депо; 

 забезпечити зручність і простоту збірки і монтажу модулів; 

 надати естетичний і ергономічний вид машинного відділення, прибрати 

виступаючі частини, трубопроводи та деталі механізмів; 

 впровадити нові концепції маніпуляторів для виконання основних операцій 

зняття і встановлення модулів в секціях, забезпечивши можливість 

використання безлюдних технологій на основних ремонтних операціях; 

 гарантувати максимальну оперативну готовність локомотивів для 

експлуатації; 

 створити універсальні конструкторсько-технологічні рішення модулів для 

різних типів локомотивів залежно від потреби замовника; 

 застосувати повністю дистанційне керування локомотивом [127]. 

Такі локомотиви будуть відрізнятися високою надійністю, технологічністю, 

уніфікованість, володіти необхідним потенціалом для подальшого вдосконалення. 

Крім того, модульна конструкція дозволяє змінювати конфігурацію і зв'язки 

всередині секцій залежно від регіональних та кліматичних вимог, а також 

особливостей експлуатаційної роботи. Модульний принцип конструкції можна 

розглянути на прикладі електровоза постійного струму 2ЭС6, який виробляється в 

Росії на заводі «Уральські локомотиви» за німецькою технологією у партнерстві з 

концерном Сіменс. 

Розміщення обладнання в кузові електровоза 2ЭС6 виконано за 

конструктивним принципом, а весь простір кузова умовно розділено на відсіки, як 

у вертикальній, так і в горизонтальній площинах. Технічним результатом є 

поліпшення використання внутрішнього простору кузова, максимальне 
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використання несучих конструкцій рам візка і каркасів кузова в якості підстав для 

кріплення обладнання, скорочення номенклатури запасних частин, пристроїв та 

обладнання для ремонту локомотива з дотриманням вимог техніки безпеки. При 

компонуванні встановленого обладнання в кузов локомотива застосований 

модульний принцип, а саме об'єднання максимально можливого числа 

обладнання по функціональним параметрам в модулі, а саме: 

- Перший модуль забезпечує живлення двигунів першого візка, а саме 

служить для перетворення електричної енергії постійного струму в 3-х фазну 

змінну напругу регульованою амплітуди і частоти. Включає в себе тяговий 

перетворювач, дросель мережевого фільтру і вежу охолодження, для охолодження 

даного обладнання. Також в даний модуль входить пристрій для охолодження 

тягових двигунів першого візка. 

- Другий модуль забезпечує живлення двигунів другого візка, а саме 

служить для перетворення електричної енергії постійного струму в 3-х фазну 

змінну напругу регульованою амплітуди і частоти, що включає в себе тяговий 

перетворювач, дросель мережевого фільтру і вежу охолодження, для охолодження 

даного обладнання. Також в даний модуль входить пристрій для охолодження 

тягових двигунів другого візка. 

- Третій модуль призначений для управління роботою силового й 

низьковольтного встаткування, а також для захисту електровоза від 

перевантажень і струмів короткого замикання, що включає в себе шафа 

швидкодіючого вимикача, шафа високовольтної апаратури, шафа низьковольтної 

апаратури, перетворювач живлення ланцюгів управління і блоку допоміжних 

трансформаторів. 

- Четвертий модуль є джерелом стисненого повітря на електровозі, який 

включає в себе два компресорних агрегати, який складається з головного та 

допоміжного компресорів. 

- П'ятий модуль включає в себе сантехнічне обладнання, а саме умивальник, 

біо-туалет [128]. 
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Таким чином, організація залізничного виробництва на принципах 

модульної технології дозволяє: 

- полегшити процес міжнародного поділу праці та інтеграції виробничих 

компаній до міжнародних ланцюгів доданої вартості; 

- у кілька разів скоротити трудомісткість технологічної підготовки 

виробництва; 

- знизити витрати на технологічну оснастку за рахунок скорочення її 

різноманітності і можливості перекомпонування при переході на виготовлення 

інших виробів; 

- підвищити продуктивність технологічних процесів при виготовленні 

виробів в умовах різносерійного виробництва за рахунок поєднання переходів, 

застосування прогресивних методів збірки і обробки деталей, характерних для 

багатосерійного виробництва; 

- в умовах виробництва виробів великими серіями швидко переходити на 

випуск нових виробів за рахунок створення нових технологічних засобів методом 

компонування з наявних модулів; 

- підвищити якість виготовлення виробів за рахунок побудови їх 

технологічних процесів з апробованих модулів технологічного процесу та ін. 

Важливим аспектом трансформації 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 виробничі 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 виступають один для одного виробничі підрозділи. Якщо виробничий 

підрозділ вважає, що загальна ефективність виробництва підвищиться від 

замовлення комплектуючих або процесів на стороні, то з фірмового ланцюга 

виключається внутрішній підрозділ, що обслуговує відповідний виробничий етап, 
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та включається зовнішній постачальник. При цьому, кожен внутрішньофірмовий 

підрозділ може брати участь у конкурентній боротьбі за виробничі етапи інших 

виробників. Даний процес має ознаки децентралізації управлінської діяльності та 

розглядається на рис. 2.2.1. Якщо ж компанія міжнародна, то в такому разі 

відбувається процес міжнародної децентралізації управлінської діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1 Схема конкурентного формування ефективних міжнародних 

ланцюгів доданої вартості. 

Джерело: складено автором на основі [131, 134, 137]. 

↓ - напрямок руху матеріального потоку в міжнародному виробничому 

процесі. 
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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 виступати відповідні виробничі підрозділи 

аналогічних компаній. 

Загальна ефективність виробничого процесу в компанії досягається 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. На даний момент не можна говорити про 

повну реалізованість даної 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. 

 

2.3 Модифікація стратегій виходу компаній-виробників рухомого складу на 

зовнішні ринки в умовах глобальних виробничих систем 

При підготовці до виходу на іноземні ринки, компанія галузі залізничного 

машинобудування має спочатку ідентифікувати, яку групу країн вона розглядає 

як свої потенційні ринки. Привабливість кожної країни залежить від типу 

рухомого складу, що поставляється компанією, чисельності населення і 

економічного стану клієнтів (уряди країн, державні та приватні компанії), 

політичних, технологічних, соціальних, правових та інших факторів зовнішнього 

середовища, в якому буде працювати компанія. 

Далі компанія повинна вирішити, як визначити для себе найбільш 

перспективний конкретний ринок. Деякі фірми починають, наприклад, з експорту 

своєї продукції та/або організовують виробництво в сусідніх країнах, оскільки 

обізнані в потребах місцевих споживачів і мають резерв скоротити і в цілому 
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краще, ніж в інших державах, контролювати свої витрачання. Тому найбільший 

ринок для товарів з США – Канада (наприклад, тепловози General Electric), з 

Іспанії – Португалія (поїзди Talgo). 

Країни, які розглядаються як потенційні ринки для фірми, спочатку можуть 

бути поділені на групи відповідно до трьох основних критеріїв: привабливість 

ринку, конкурентні переваги фірм і очікувані ризики. Розглянемо приклад 

подібного поділу [192]. 

Канадська компанія «Bombardier Transportation» виробляє різноманітний 

залізничний рухомий склад (пасажирські вагони, електро- та дизель-поїзди, 

електровози, тепловози та гібридні локомотиви). Управління компанії вивчало як 

можливі ринки збуту Китай і західноєвропейські держави. На перше місце вона 

ставила ринкову привабність кожної держави, яка визначається за: індексами 

ВВП на душу населення, кількістю зайнятих у залізничній галузі, обсягом 

транспортування людей і вантажів, зростанню чисельності населення. Далі 

розглядаються потенційні конкурентні переваги в кожній державі, що 

виявляються в показаннях ділових зв'язків і в рівні витрат фірми-партнера. 

Зрештою, компанія аналізує ступінь ризикованості в кожній державі за 

індикаторами політичної та валютної стабільності за умовами репатріації 

прибутків [192]. 

Порівнявши зазначені індикатори, компанія дійшла висновку, що кращі 

перспективи для неї має ринок західноєвропейських країн, що характеризується 

високими індикаторами ринкової привабливості, конкурентних переваг і більш 

низькими індикаторами ризику. Китай, на момент проведення аналізу, мав низькі 

показники ринкової привабливості, середні показники конкурентних переваг і 

високу міру ризикованості. 

Наступний крок «Bombardier Transportation» - фінансовий аналіз, що 

покликаний оцінити співвідношення можливих прибутку та ризику. В основі 

аналізування та відбору іноземних ринків стоять маркетингові дослідження. Як 

правило, вони здійснюються на основі методів аналізу документарних свідчень та 

експертних оцінок. Вагомий об'єм потрібної інформації може бути отриманий з 
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документальних джерел (так само з Інтернету) та збирання первинної інформації, 

а інші необхідні дані - від експортерів, які добре обізнані в зарубіжних ринках. 

Так, для прикладу, досвідченим експортерам можна запропонувати оцінити 

конкурентоздатність компанії на ринку певної країни за наступними показниками: 

- конкурентоздатність товарів компанії та її конкурентів; 

- рівень товарних цін та умови договорів; 

- умови діяльності на конкретному ринку (для компанії та її конкурентів); 

- потенціал розвитку фірми на конкретному ринку (утворення власного 

підприємства, філії, експортного відділу, інвестиційної компанії тощо). 

Наступним етапом після ухвалення компанією рішення про входження на 

ринок конкретної країни є розробка адекватної стратегії проникнення та 

присутності на визначеному ринку. Процес входження компанії на зарубіжний 

ринок і здійснення міжнародної діяльності на ньому має назву 

«інтернаціоналізація» (рис. 2.4.1).  

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4.1. Основні стратегії процесу інтернаціоналізації. 

Джерело: [197]. 
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3) створення однієї або декількох дочірніх компаній; 

4) організація власного виробництва за кордоном. Зазвичай більшість 

компаній починають експорт продукції в ті країни, які встановлюють низькі 

бар'єри входу на свій національний ринок. Поступово кількість партнерів такої 
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неї виникають нові можливості та напрями експорту. Як правило, в цьому 

випадку компанія спеціально організовує експортний відділ, який регулює 

відносини з партнерами [197]. 

У тих країнах, куди спрямовані основні експортні постачання, як правило, 

утворюються дочірні компанії, які замінюють діяльність агентів і торгових 

представників. На даному етапі інтернаціоналізації зростають витрати фірми, 

збільшується ризикованість, але разом з тим наростає і потенційний прибуток. 

Управління дочірніми фірмами спричиняє необхідність перетворення відділу 

експорту на міжнародний відділ.  

У галузі залізничного машинобудування процес освоєння зовнішніх ринків 

відбувається за аналогічною схемою. Втім, у залізничного рухомого складу є 

певні особливості порівняно зі звичайними товарами. Часто буває так, що 

виробник із самого початку орієнтується на експорт своєї продукції. Але, у 

випадку із залізничним рухомим складом, існує певне негласне правило, за яким 

іноземні споживачі розглядатимуть придбання транспортних засобів лише в тому 

випадку, коли вони пройдуть експлуатацію у країні походження. Тобто спочатку 

виробник має реалізувати свою продукцію на внутрішньому ринку, після чого 

такий рухомий склад має деякий час попрацювати, щоб, по-перше, 

продемонструвати себе в експлуатації та показати відсутність поломок, а по-

друге, за цей час виробник зможе ліквідувати всі «дитячі хвороби», тобто дрібні 

недоліки, які виявляються в ході реальної експлуатації.  

Ще однією особливістю та поправкою до загальної схеми є те, що часто 

вимогою споживача є організація локального виробництва транспортних засобів 

на своїй території. Прикладом цього є вимога Укрзалізниці розмістити 

виробництво електровозів марки Шкода на Запорізькому електровозоремонтному 

заводі. Тобто від стадії постачання на внутрішній ринок компанія відразу може 

перейти до виробництва за кордоном. 

Існують наступні основні способи входження компаній на зарубіжні ринки: 

непрямий експорт, прямий експорт, ліцензування, спільні підприємства, прямі 

іноземні інвестиції. Найочевидніший для компанії спосіб входження на 
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зарубіжний ринок - це експортування своєї продукції. Таким чином фірма 

мінімізує свої ризики на першому етапі. Зазвичай фірма починає з непрямого 

експорту через незалежних посередників. При цьому можливі варіанти: 

1) вітчизняний посередник-експортер купує транспортні засоби у виробника 

і потім продає її за кордон; 

2) вітчизняний агент - експортер шукає покупців за кордоном і 

домовляється про постачання, розраховуючи на отримання комісійної 

винагороди. У цю ж групу входять торговельні фірми; 

3) організація здійснює експорт від імені декількох виробників і частково 

під їх адміністративним контролем (у випадку з поставкою за кордон 

комплексних транспортних засобів, наприклад, транспортних засобів з 

попередньо встановленим обладнанням від іншого виробника); 

4) керуюча експортна фірма керує експортною діяльністю компанії за 

обумовлену винагороду [209]. 

У непрямого експорту є наступні основні переваги: 

- для його здійснення не потрібно значних коштів, оскільки відсутня 

необхідність створення спеціального підрозділу (відділу), яке займатиметься 

закордонними операціями, або буде встановлювати контакти із зарубіжними 

партнерами; 

- ризик по експортних операціях лягає на посередника, що діє за своєю 

ініціативою; 

- діяльність з дослідження зарубіжного ринку і своєчасному обліку вимог 

партнерів і споживачів, як правило, здійснює посередник, що несе додаткові 

витрати на неї і, крім того, який надає виробнику супутні послуги (інформаційні, 

транспортні та ін.) [212]. 

Прямий експорт команія починає здійснювати лише після того, як її 

менеджмент прийняв рішення щодо самостійного виходу на конкретний 

зарубіжний ринок. При цьому варто брати до уваги, що робота на іноземних 

ринках зв'язана зі значними витратами та високим ступенем ризику. Втім 

компанія може компенсувати свої витрати та втрати за рахунок економії коштів 
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на оплату послуг посередників. Існує декілька способів організації прямого 

експорту: 

1) створення спеціального експортного відділу чи департаменту у фірмі, 

який буде здійснювати продажі за кордоном і організовувати збір потрібної 

інформації щодо ринку. Експортний відділ може трансформуватися в подальшому 

в окремий підрозділ, який буде акумулювати, зберігати та аналізувати 

інформацію щодо зарубіжних ринків, проведених комерційних операціях на них, 

а також управляти всією експортною діяльністю. Така модель підходить лише для 

дрібних партій вагонів або інших одиничних поставок рухомого складу; 

2) створення відділу продажу чи дочірньої фірми за кордоном. Перебуваючи 

безпосередньо на конкретних закордонних ринках, такий підрозділ буде 

забезпечувати більшу ефективність комерційної діяльності та проведення 

маркетингових заходів. Зарубіжний відділ продажу чи дочірня фірма компанії 

здійснює функції зберігання та підтримання запасу товарів, їх розповсюдження та 

реалізацію на даному ринку, а також планування здійснення маркетингових 

заходів щодо адаптації товарів, організації демонстрації їх нових зразків на 

виставках, просуванню продуктів і надання сервісних послуг споживачам і т. п. 

(дана модель актуальна для середніх за розміром партій вагонів у тому разі, коли 

таких рухомий склад відомий на ринку та є постійний попит на нього); 

3) організація мережі торгових представників компанії для пошуку 

іноземних клієнтів і поширення продукції (також відноситься до продажу 

вагонів); 

4) залучення закордонних дистриб'юторів і агентів. Для організації збуту 

своєї продукції компанія може звернтатися до іноземних дистриб'юторів і агентів, 

які наділяються певними повноваженнями (винятковими чи обмеженими 

правами) представляти її в конкретній країні (така модель підходить до продажів 

невеликих партій локомотивів, автомотрис, колійної техніки) [210]. 

Спільні підприємства (СП) часто створюються для виходу на закордонний 

ринок, коли компанія вирішує об'єднатися зі своїм зарубіжним партнером, 

розділивши права власності та контроль над діяльністю цього підприємства. 
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Зазвичай СП існує у двох видах: підприємства спільного володіння та акціонерні 

спільні підприємства. В даному випадку будуть враховуватися бізнесові ризики, 

місцеве законодавство, а також звичаї ведення бізнесу. Створення спільного 

підприємства може стати кращим способом виходу на зовнішній ринок з 

наступних причин: 

- якщо фірма відчуває нестачу фінансових, технологічних, управлінських та 

інших ресурсів для самостійного освоєння зарубіжного ринку; 

- якщо з політичних і економічних мотивів уряд не допускає на свій ринок 

зарубіжні фірми або філії без участі місцевого капіталу; 

- коли компанії з економічних міркувань вигідніше об'єднатися з іноземною 

фірмою для спільного виробництва продукції, продаж якої забезпечить компанії 

високі прибутки завдяки низькій вартості використовуваних місцевих ресурсів 

(сировини, робочої сили і т.д.) [194]. 

Однак при всіх перевагах використання СП для виходу і присутності на 

зарубіжному ринку має свої проблеми, основними з яких є наступні: 

1) між партнерами в СП можуть виникнути суперечності, пов'язані з 

різними точкам зору на використання прибутку підприємства, методів управління 

та здійснення маркетингової діяльності, основні напрямки інвестицій та ін.; 

2) необхідність тісного партнерства при створенні та фінансуванні 

спільного підприємства може ускладнити здійснення транснаціональною 

корпорацією власної, універсальною для всіх країн виробничої та маркетингової 

політики. 

Прямі інвестиції є найбільш повною формою залучення компанії в 

діяльність на закордонному ринку, яка полягає в організації на ньому власного 

підприємства. Переваги такого способу форми виходу на закордонний ринок 

полягають у наступному: 

- весь прибуток від використання інвестицій належить компанії, і вона може 

використовувати її на свій розсуд, здійснюючи власні довгострокові виробничу і 

маркетингову стратегії; 
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- фірма може збільшувати свій прибуток у міру набуття досвіду роботи на 

великому закордонному ринку завдяки використанню місцевої дешевої сировини, 

робочої сили, економії на транспортних витратах та ін., а також розширюючи збут 

і проводячи ефективні маркетингові заходи; 

- сплачуючи податки до бюджету іноземної держави і створюючи робочі 

місця, компанія може забезпечити собі сприятливий імідж як у населення, так і в 

уряду цієї країни, і в результаті цього користуватися податковими та іншими 

пільгами; 

- завдяки встановленню тісних сприятливих відносин з постачальниками 

сировини, дистриб'юторами, агентами та споживачами фірма може краще 

пристосовувати свої товари, послуги та маркетингові програми до особливостей 

зарубіжного ринку, тим самим постійно підвищуючи свою 

конкурентоспроможність на ньому [199]. 

В умовах вільного ринку і гострої міжнародної конкуренції у промислових 

підприємств виникає об'єктивна потреба в нових методологічних концепціях до 

формування стратегії розвитку та виходу на зовнішні ринки, що дозволить 

вибрати оптимальний напрямок діяльності, провести його аналітичну підготовку і 

сформулювати реальні програми та плани розвитку підприємств. 

Успішна бізнес-стратегія галузі є основою функціонування будь-якого 

підприємства. Стратегічні помилки підприємств залізничного машинобудування 

не тільки занадто дорого обходяться їм самим, але підсилюють безліч негативних 

економічних, політичних і соціальних процесів у суспільстві, несуть загрозу 

національній та світовій екологічній безпеці. Стратегія розглядається як загальна 

концепція досягнення цілей організації, вирішення поставлених перед нею 

проблем і розподілу необхідних для цього обмежених ресурсів [214]. 

На практиці стратегія будь-якого підприємства складається з визначення 

сфери діяльності (на початковому етапі або розширення сфери діяльності 

підприємства), виявлення конкурентних переваг, визначення основних 

пріоритетів і стратегічних цілей. 
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При нарощуванні виробничих потужностей підприємствами галузі в умовах 

адаптації до вимог ринку важлива оцінка ефективності стратегії розвитку як 

окремого підприємства, так і галузі в цілому. Найчастіше кількісна оцінка 

ефективності виражається динамікою об'ємних показників: виробництва 

продукції, товарообігу, витрат виробництва і обігу, прибутку та інших, що 

відображають результати діяльності підприємства. Правомірно розглядати 

економічну ефективність як комплексну категорію, обумовлену не тільки 

кількісними, а й якісними показниками, що в сукупності відображають поряд з 

економічністю (оптимальністю споживання ресурсів) функціонування 

господарюючого суб'єкта його результативність (ступінь досягнення поставлених 

цілей). 

Найбільш вагомими показниками функціонування підприємства є якісні 

характеристики. Важливо мати на увазі дві взаємодоповнюючі характеристики - 

зовнішню та внутрішню ефективність. На основі інтеграції результатів оцінки 

зовнішньої та внутрішньої ефективності може бути визначений підсумковий 

рівень ефективності господарюючого суб'єкта. Крім того, в ефективності слід 

враховувати результативність роботи господарюючого суб'єкта в розрізі поточної, 

фінансової та інвестиційної діяльності. 

Сукупність методик оцінки ефективності діяльності підприємств 

вітчизняних і зарубіжних авторів дозволяє обгрунтувати систему оце-нічних 

показників і розробити логіко-інформаційну модель їх відбору, щоб врахувати 

фінансові та нефінансові, різні функціональні області діяльності та рівні 

управління господарюючим суб'єктом. 

Для вирішення управлінських завдань в галузі оцінки ефективності 

діяльності підприємств залізничного машинобудування використовуємо систему 

економіко-математичних моделей з урахуванням найбільш часто 

використовуваних цілей: отримання прибутку, максимізації виручки, завоювання 

частки ринку, виживання, соціальної відповідальності. 

Модель поведінки господарюючого суб'єкта з орієнтацією на максимізацію 

його виручки в умовах ринку представимо наступним чином:  
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R = p ∙ q → max,          (2.1) 

де р — ринкова ціна; 

q — кількість продукції [214]. 

У загальному вигляді модель «завоювання частки ринку» за умови 

отримання задовільною прибутку може бути представлена як q → max, 

П = p ∙ q - G(q) ≥ a,         (2.2) 

де a — деяка константа, що влаштовує господарюючий суб'єкт як показник 

його діяльності; 

R — загальний дохід (виручка); 

G — загальні витрати. 

Для стратегії виживання рекомендується використовувати наступний 

критерій [214]: 

П = p ∙ q - V ≥ 0.          (2.3) 

Це означає, що підприємство покриває змінні витрати (V) за рахунок 

виручки. Однак поняття змінних витрат у даному випадку розширимо, 

включивши сальдо поточних платежів за дебіторською та кредиторською 

заборгованістю. 

Для формування системи ключових показників ефективності, адекватної 

поставленої стратегічної мети, що дозволяє її реалізувати щонайкраще, 

розглянемо причинно-наслідкові зв'язки цільових установок і критерії їх 

досягнення. Такі ланцюжки цілей індивідуальні для господарюючих суб'єктів і 

визначаються особливостями їх стратегічної орієнтації, специфікою, станом 

зовнішнього середовища, ступенем її впливу на господарюючий суб'єкт та 

іншими факторами. У вершині ланцюжків цілей розташовані фінансові, або 

генеральні цілі, як кінцевий орієнтир при реалізації стратегії. Економічно 

виправданою і пріоритетною цільовою установкою для компанії залишається 

зростання її вартості. Вартість (або цінність) компанії створюється внаслідок того, 

що споживачі оцінюють пропоновані нею товари (послуги) вище суми 

економічних витрат на їх виробництво. Найбільш вживаними ключовими 
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показниками ефективності при збільшенні вартості компанії є економічна 

прибуток і рівень капіталізації [210]. 

Специфіка підприємств залізничного машинобудування пов'язана з 

функціональною різнорідністю і протяжністю бізнес-процесів, з особливостями 

технологічних виробничих процесів і з управлінням виробництвом, 

різноманітністю використовуваних ресурсів. Вона диктує жорсткі вимоги до 

застосовуваних систем управління. Система управління в залізничному 

машинобудуванні орієнтована на посилення централізації функцій перспективно-

стратегічної спрямованості та демократизації функцій оперативного управління 

виробництвом. Рівень менеджменту підприємств в основному відповідає 

можливостям використання в галузі прогресивних дивізіональних і матричних 

систем управління. 

Одним з найбільш значущих ризиків при виході на зовнішні ринки є 

підвищення цін на матеріали і комплектуючі, що веде до зниження рентабельності 

продукціі. Для мінімізації даного ризику міжнародні компанії укладають 

довгострокові контракти з постачальниками більшості матеріалів і 

комплектуючих. Цей ризик для компаній оцінюється як малоймовірний. 

Позитивна динаміка розвитку ринку продукції залізничного призначення дозволяє 

компаніям розширювати торгово-закупівельну діяльність і реалізацію продукції. 

Політична нестабільність може справити негативний вплив на вихід 

компаній залізничного машинобудування на нові ринки, на споживчий попит, що 

істотним і несприятливим чином може вплинути на їхній бізнес. Недостатні 

капіталовкладення в розвиток інфраструктури можуть призвести до перебоїв у 

фінансово-господарській діяльності. Інвестиційний голод у провідних галузях, 

включаючи електроенергетику, машинобудування, обробну промисловість, 

створює критичну ситуацію в підтримці стійкого економічного зростання, 

стримує перехід галузей на інноваційний шлях розвитку, веде до порушення 

народно-господарських пропорцій відтворювального циклу. 

Економічна ефективність діяльності підприємств залізничного 

машинобудування на зовнішніх ринках значною мірою залежить від технології 
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стратегічного планування. Тим часом оцінка ефективності стратегічного 

планування є складним завданням на увазі її інтегрованості. Проблема в тому, що 

стратегія ефективна, з суб'єктивної точки зору учасника ділового процесу, в тому 

випадку, якщо вона задовольняє його інтересам, а також демонструє досягнення 

очікуваних результатів. 

Для оцінки ефективності виходу компаній залізничного машинобудування 

на зовнішні ринки використовується система економіко-математичних моделей. 

Завдання в цьому випадку зводяться до прогнозування різних сценаріїв розвитку і 

до вибору оптимальної стратегії, що задовольняє потребам компанії на даному 

етапі розвитку. 

Таким чином, вихід компанії галузі залізничного машинобудування на 

зовнішні ринки є об’єктивним процесом, який обумовлений, перш за все, 

прагненням компанії до подальшого розвитку. Основними мотивами є відсутність 

попиту на внутрішньому ринку в короткостроковій перспективі або значні 

переваги зовнішнього ринку перед внутрішнім. Оскільки підприємства 

залізничної галузі є надзвичайно комплексними, вихід за межі національного 

ринку супроводжується надзвичайно великою кількістю розрахунків та 

моделюванням середньо- та довгострокових перспектив компанії на цільовому 

ринку. Загалом, найбільш поширеними шляхами виходу компаній залізничної 

галузі на зовнішні ринки є прямий експорт та спільні підприємства. У таких 

випадках компанії отримують найбільший прибуток при збереженні ризиковості 

на прийнятному рівні. 

 

Висновки до розділу ІІ 

Дослідження факторів впливу на механізм управління діяльністю 

міжнародних компаній у світовій індустрії залізничного машинобудування 

дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, одну з ключових ролей у 

розвитку міжнародних компаній галузі залізничного машинобудування відіграють 

інноваційні технології та рішення. Компанії галузі умовно можна поділити на ті, 

що розробляють і впроваджують новітні технології, а також на ті, що лише 
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використовують запозичені у першої групи компаній технології, які вже є певною 

мірою застарілими. Якщо компанія-виробник рухомого складу прагне до 

отримання лідерства як на національному, так і на регіональному та глобальному 

ринках, то в сучасних умовах вона вимушена інвестувати в нові технології. 

Великі міжнародні компанії галузі залізничного машинобудування мають у своїй 

структурі окремі науково-дослідні центри, які займаються розробкою новітніх 

конструкторських рішень. Часто компанії-виробники об’єднуються для спільного 

інвестування в нові технологічні розробки. Таким чином, компанії отримують 

вигоду за декількома напрямами: зменшуються видатки кожної з компаній на 

НДДКР; розробляється технічне рішення, яке вже стандартизоване для учасників 

розробки, що в подальшому може призвести до купівлі технічного рішення 

конкурентами; зникає небезпека промислового шпигунства. Таким чином, 

інвестування в НДДКР сьогодні є обов’язковою умовою при прагненні компанії 

до ринкового лідерства. Сучасною тенденцією є те, що інвестування в інновації 

починається ще до розробки рухомого складу, на етапі навчання перспективних 

співробітників у навчальних закладах. Існують різні програми, у яких може брати 

участь молодь для виявлення своїх талантів та для того, щоб компанії могли 

підібрати для себе працівників. 

По-друге, на сучасному етапі концептуальних змін зазнають підходи до 

організації виробничого процесу, який перебудовується таким чином, щоб 

найповніше задовольняти потреби сучасного ринку. Одним з таких рішень є 

модульна технологія, яка знайшла своє місце не тільки у побудові безпосередньо 

рухомого складу, а й в організації виробництва. Такий підхід полегшив не тільки 

сам процес виробництва у країні походження компанії, але й значно спростив 

участь компаній у міжнародних ланцюгах доданої вартості. Стандартизація та 

уніфікація, які є одними з ключових нюансів модульної системи, полегшують не 

тільки виробництво, а й етап розробки рухомого складу. 

По-третє, в сучасних умовах зростає вплив урядів на галузь залізничного 

машинобудування. Це зумовлено тим, що використання залізничного рухомого 

складу зачіпає багато аспектів життя людей, і з часом така взаємодія все 
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збільшується. Виробники залізничного транспорту підпадають під жорстку 

регуляторну політику, яка впливає на галузь за наступними напрямками: технічна 

відповідність, екологічні вимоги, соціальна відповідальність, фінансове 

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

галузі, то інші фактори проявляють себе досить виразно. Основним фактором є 

технічна відповідність. Якщо до середини ХХ ст. залізничний рухомий склад 

становив собою в більшості окремі одиниці, то у другій половині минулого 

століття вони склали комплексну транспортну систему зі своїми стандартами та 

вимогами. І рухомий склад має відповідати певним вимогам для того, 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 навколишнє середовище. 

По-четверте, 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). 

Таким чином, діяльність сучасних компаній у галузі залізничного 

машинобудування є надзвичайно складною та підпадає під дію багатьох факторів. 

І якщо внутрішні фактори можуть вирішуватися компанією самостійно, то 

комплекс зовнішніх факторів лише до певної міри піддається впливу виробників. 

Загалом же саме зовнішні фактори в більшій мірі формують середовище 

діяльності компаній галузі залізничного машинобудування. 

Трансформація міжнародної управлінської діяльності відбувається за 

декількома векторами, які 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. 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. 

Основні положення цього розділу знайшли своє відображення в 

публікаціях автора [288; 289; 290; 292]. 
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Розділ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

МІЖНАРОДНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

КОМПАНІЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО РИНКУ 

3.1. Трансформаційні тендеції індустрії залізничного транспорту в Україні 

Транспортна інфраструктура посідає чільне місце серед факторів 

економічного розвитку як у минулі роки, так і до сьогодні. Транспортом 

доставляють вантажі та перевозять людей, і найбільші обсяги перевезень 

наземним транспортом припадають на залізниці. У часи появи перших залізниць 

інколи міста вступали в протиріччя, через яке з них пройде залізнична колія, 

оскільки новий на той час вид транспорту давав значний поштовх для 

економічного розвитку регіону. Відомі навіть випадки, коли під час прокладання 

першої трансатлантичної залізниці у США мешканці містечок могли навіть 

пересунути свої будинки до залізниці. Втім, залізниця не тільки сприяла 

економічному розвитку, а й мала велике значення в логістичних ланцюжках 

військових кампаній, оскільки таким чином було найкраще швидко змінювати 

дислокацію військової техніки та особового складу. Щоб завадити цьому, 

залізничне полотно псували, а потяги підривали. Втім, роль залізниць у мирний 

час значно переважає умовну шкоду під час воєнних дій. 

У світі склалася ситуація, коли немає єдиного стандарту ширини 

залізничної колії: у світі використовуються колії із шириною від 600 до 1676 мм. 

Найпоширенішими з них є «стандартна» або «стефенсонівська» шириною 1435 

мм та «російська» шириною 1520 мм. Перша використовується майже по всій 

Європі, США, Китаї та інших країнах. Друга – у країнах колишнього СРСР, 

Монголії, Фінляндії. Таким чином потяги не можуть вільно пересуватися, 

наприклад, між Україною та Європою, для цього потрібна заміна візків вагонів. 

Це, у свою чергу, не сприяє економічній взаємодії країн СНД та країн ЄС.  

Галузь залізничного машинобудування з'явилася на території України ще у 

ХІХ ст. з будівництва заводів з будівництва паровозів та вагонів, а також 

майстерень з їх ремонту. Згодом, уже в радянські часи, з'явилися нові заводи з 
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будівництва вагонів та локомотивів. На сьогоднішній день в Україні налічується 

шість вагонобудівних заводів у Кременчуці, Маріуполі, Кривому Розі, Стаханові, 

Харкові (не враховуючи вагоноремонтні) та два заводи з виробництва 

локомотивів у Луганську та Дніпропетровську (без урахування 

локомотиворемонтних) [226]. Випуском моторвагонного рухомого складу 

(електро- та дизель-поїзди) займаються два заводи, що входять до числа згаданих. 

Станом на 2015 рік все ще залишається відкритим питання запланованого 

будівництва комплексу з виробництва електровозів на базі Запорізького 

електровозоремонтного заводу. Проект має реалізовуватися у партнерстві з 

компанією Skoda Transportation (Чехія).  

Кризові явища, які спостерігаються у всіті та Україні в останні роки, 

наклали свій відбиток і на галузь залізничного машинобудування. Так, 

виробництво рухомого складу у грошовому вимірі поступово скорочувалося з 

2010 по 2014 р. зі зростаючою динамікою. У 2014 році було максимальне падіння 

виробництва на 80% порівняно з попереднім роком (додаток 1, табл. А.1). Втім, у 

2015 р. відбулося суттєве зростання порівняно із попереднім роком, але все ще 

рівень виробництва був майже удвічі меншим за 2013 р. Таке зростання 

пояснюєтья збільшенням кількості замовлень на вантажні вагони. Загалом, галузі 

залізничного машинобудування притаманні ті самі тенденції, що й економіці 

держави, адже протягом 2010-2014 рр. виробництво рухомого складу падало 

поряд із падінням індексу промислової продукції (додаток 1, рис. А.1, А.2).  

Галузь залізничного машинобудування в Україні охоплює повний цикл 

виробництва та є орієнтованою на експорт. Так, протягом 2010-2014 рр. Експорт 

продукції залізничного машинобудування значно перебільшував імпорт 

(додаток 1, табл. А.3, рис. А.3). Увесь час імпорт знаходився на дуже низькому 

рівні, за виключенням 2012 р., коли було закуплено 10 поїздів Hyundai Rotem на 

суму близько 300 млн. дол. США. Отже, галузь залізничного машинобудування 

України майже повністю забезпечує внутрішній попит і має великий експортний 

потенціал. Втім, обсяги експорту та імпорту запчастин показують, що багато в 

чому українські виробники є залежними від іноземних комплектуючих. Це 
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пов’язано, по-перше, з необхідністю використовувати іноземні деталі для ремонту 

рухомого складу іноземного виробництва, а по-друге, це свідчить про те, що у 

вітчизняному виробництві нового рухомого складу використовуються іноземні 

компоненти (додаток 1, рис. А.4). З огляду на зазначене, автор вважає за доцільне 

по черзі розглянути перспективи вагоно- та локомотивобудування в Україні. 

Вагонобудування. Будівництво залізничних вагонів, а саме вантажних, має 

найбільші обсяги виробництва в Україні та експорту за її межі. У 2013 році, через 

скорочення закупівель Росією, виробництво скоротилося в два рази, а у 2014 р. 

країни Митного союзу майже не купували українські вагони. На думку експертів, 

ні український, ні будь-якої іншої з ринків не зможе завантажити потужності 

наших заводів. Усе веде до того, що виробничі показники 2015 року впадуть 

нижче кризових часів 2009 року, коли було випущено всього 13 тис. вагонів. А 

тим часом перспективи на ключовому ринку збуту продовжують звужуватися. З 

метою економічної інтеграції країни Митного союзу з серпня 2014 перейшли на 

оцінку безпеки залізничної продукції, включаючи вантажні вагони, за вимогами 

Технічних регламентів. Вже сьогодні промисловість РФ серйозно розходиться в 

стандартах з українською в оцінці забезпечення безпеки. А нові стандарти стали 

для українських заводів ще більш серйозним негативним фактором роботи на 

російському ринку, ніж разові обмеження Ространснагляду [230]. До того ж, у 

Росії існує негласне правило не купляти вагони з України. 

Станом на кінець 2015 р., Білорусь фактично припинила закупівлі 

української продукції вагонобудування - за 9 місяців поставки виконані на 20 тис. 

дол. США; в 2014 р поставки були нульовими. Різке згортання обсягів експорту 

українських вантажних вагонів в Білорусь стартувало в 2013 р. - якщо в 2012 р. 

було поставлено більше 2,2 тис. од., то в 2013 р. - лише 85 од. Звужується і ніша 

попиту для українських вагонобудівників, що торкнулося і поставки до Білорусі. 

Ще в 2012 р. Білорусь купувала практично всю гаму продукції українського 

вантажного вагонобудування (наливний парк, хопери, криті, напіввагони); роком 

пізніше закуповувалися лише цистерни та напіввагони. Далі білоруська сторона 

обмежилася одиничними закупівлями комплектуючих [227]. 
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Теоретично поставки вагонів на внутрішній ринок можуть допомогти 

українським вагонобудівників утриматися на плаву. За даними аналітиків, 

щорічно в період 2015 – 2020 рр. буде списуватися 7,9-10,5 тис. вагонів, з яких 

70 % - парк «Укрзалізниці». Однак, грошей на оновлення рухомого складу у 

державного монополіста немає. За 2010-2013 рр. було закуплено всього 2,1 тис. 

вантажних вагонів, у 2014 році було закуплено ще 1,5 тис. [231]. За весь 2014 рік в 

Україні було побудовано лише 1 (один) пасажирський вагон. 

У середині березня 2014 р. міністр інфраструктури України заявляв, що при 

закупівлі залізничного рухомого складу перевага буде надаватися вітчизняним 

виробникам, а також розглядатимуться всі можливі схеми фінансування: лізинг, 

кредитні пропозиції, в тому числі і кредитні лінії ЄБРР. Багато що залежатиме від 

того, який обсяг коштів і по яких схемами вдасться залучити «Укрзалізниці» під 

модернізацію. Однак події першої половини 2015 р. показали, що Укрзалізниця не 

може вільно залучати позикові кошти, зокрема внаслідок оголошення «технічного 

дефолту» [242]. Вирішенням цієї проблеми, на думку експертів, може стати 

корпоратизація Укрзалізниці та перетворення її на публічне акціонерне 

товариство. 

Приватні українські компанії купують вагони в невеликій кількості. Для 

прикладу, найбільша приватна транспортно-експедиторська компанія "Лемтранс" 

у 2013 р. закупила 645 вагонів вітчизняного виробництва, а в 2014 р. цей показник 

склав 3 тисячі. На думку представників компанії "Лемтранс", вітчизняні 

виробники пропонують оптимальне поєднання ціни, якості та строків поставки, 

тому компанія співпрацює саме з українськими підприємствами. Компанія 

"Ferrexpo", якій належить Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, у 

2013 р. закупила у Стахановського вагонобудівного заводу 267 вагонів, у 2014 р. 

планом закупівель було передбачено придбання ще 300 одиниць [232]. 

Потреба України в нових вагонах-зерновозах становить 6,7 тис. одиниць. 

Але гостра нестача цього виду вагонів поки так і не привела до буму на його 

виробництво. Для закупівлі такої кількості зерновозів, за оцінками Державної 

продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), необхідні інвестиції в розмірі 
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600 млн. доларів США, а в аграріїв немає на це грошей. Це призводить до того, 

що ДПЗКУ торік серйозно задумалася про можливість закупівлі 2 тис. китайських 

вагонів-зерновозів за китайським кредитом. 

Основним ринком збуту для вітчизняних вагонобудівників традиційно була 

Росія, куди на експорт відправлялося близько 85% виробленої продукції. Однак, 

останні два роки Росія скорочувала закупівлі українських вагонів, що призвело до 

майже повного припинення у 2014 р. За підсумками 2013 року, виробництво 

вагонів в Україні скоротилося вдвічі - до 23,8 тис. одиниць, настільки ж 

скоротився і експорт до Росії - до 14 тис. одиниць. Скорочення експортних 

поставок в першу чергу пов'язано з профіцитом вагонного парку в Росії, який 

складає близько 120-130 тис. одиниць (близько 10 % вагонного парку). Свою роль 

зіграло і тимчасове призупинення Росією дії сертифікатів українських 

вагонобудівних підприємств наприкінці вересня - жовтня 2013. Станом на першу 

половину 2015 року, дія сертифікатів не була поновлена [233]. 

Крім російського та українського ринків збуту, наші вагонобудівники 

потенційно можуть розраховувати на поставки своєї продукції на ринки країн 

"простору 1520", тобто із залізничною колією однієї ширини. У першу чергу це 

Казахстан, Білорусь і Прибалтика. Але для всіх машинобудівників там не 

вистачить обсягів ринку. Оскільки Казахстан і Білорусь входять до Митного 

Союзу, то поставки наших вагонів в ці країни були обмежені слідом за Росією 

внаслідок застосування останньої обмежень. Існує потенційна можливість 

продавати близько 2-3 тис. вагонів в Прибалтику, яка також знаходиться в 

«просторі 1520». Однак, в минулому році поставки українських вагонів в цей 

регіон також знизилися. Для прикладу, за 2013 р. на експорт було відправлено 

лише 1,13 тис. вантажних вагонів, що двоє нижче показника 2012 р. Скоротилися 

і постачання вантажних вагонів в Середню Азію. На експорт в минулому році в ці 

країни було відправлено 3,6 тис. одиниць, що на 60 % менше, ніж у 2013 р. Крім 

того, змінилося співвідношення у структурі виробництва – доля піввагонів 

зменшилася на користь цистерн. Враховуючи потенційну ємність закордонних 
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ринків, вітчизняні вагонобудівники в країни «простору 1520» (крім Росії) сумарно 

можуть відправити близько 5 тис. вагонів на рік [233]. 

Для прориву українського вагонобудування на ринок Євросоюзу існують 

певні перешкоди. По-перше, в Україні виробляються вагони для залізниць з 

шириною колії 1520 мм, тоді як у європейських країнах (крім держав Балтії) 

прийнятий інший стандарт. По-друге, європейський ринок за своєю місткістю в 

кілька разів поступається російському, оскільки частка залізничного транспорту у 

вантажоперевезеннях складає всього 20%. По-третє, в найближчі п'ять років 

аналітики прогнозують падіння продажів нових вантажних вагонів у Європі. У 

Європі та США вибирають вагони з найбільшою продуктивністю, що може бути 

пов'язано з навантаженням на вісь, кількістю осей, вартістю ремонту і 

міжремонтним пробігом, зручністю і швидкістю розвантаження вагона, 

універсальністю вагона під різні вантажі. 

В умовах сформованої ситуації, вагонобудівники звертають увагу навіть на 

далекі ринки збуту. Для прикладу, в 2012 році КВБЗ домовився з Кенією про 

постачання близько 1 тис. вантажних вагонів різних типів, комплектуючих і 

запасних частин рухомого складу на суму близько 60 млн. дол. США. 

Планувалося, що в Кенії буде налагоджена остаточна комплектація та збирання 

вагонів. Договір про постачання українських вагонів до Кенії становив 7 % 

щорічного доходу КВБЗ. При цьому підприємство надало кенійцям значні 

знижки, щоб вийти на цей новий для себе ринок збуту. Ринки таких країн як 

Кенія, де немає налагодженого власного виробництва вагонів, є для українського 

вагонобудування перспективними, оскільки продукція українських підприємств 

значно дешевша, ніж у англійських і японських компаній, де вартість вагонів 

приблизно на 30 % вища [235]. 

Окремо слід розглянути пасажирське вагонобудування в Україні. Воно 

представлене трьома заводами у Кременчуці, Луганську та Харкові, перші два з 

яких будують вагони за повним циклом, а останній робить капітальний ремонт із 

подовженням терміну експлуатації вагонів. Лідером галузі є Крюківський 

вагонобудівний завод, який випускає вагони дальнього слідування, міжобласні 
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вагони, швидкісні електропоїзди, приміські електро- та дизель-поїзди. На 

сьогоднішній день заводом збудовано та передано замовникам більше 500 

одиниць пасажирського рухомого складу з 2002 р. [237]. Найбільша кількість 

вагонів була поставлена Укрзалізниці, хоча за останні 3 роки майже не 

відбувалася купівля вагонів національним перевізником. У зв'язку з цим, 

виробник перейшов до більш активного освоєння зарубіжних ринків збуту. На 

сьогоднішній день це Білорусь (спільне підприємство із Гомельським 

вагонобудівним заводом), Казахстан, Таджикистан. Завод освоїв виробництво та 

отримав дозвіл міжгалузевої комісії на випуск пасажирських вагонів габариту RIC 

(Regolamento Internazionale delle Carrozze – міжнародна угода з вимогами до 

залізничного рухомого складу, який може використовуватися на залізницях країн-

учасниць угоди; сюди входять усі європейські держави), який є меншим за 

прийнятий габарит на «просторі 1520» [238]. Таким чином, компанія відкрила для 

себе шлях на європейський ринок, який може спроститися зі скасуванням 

обмежень на імпорт українських товарів до країн ЄС. Що стосується російського 

ринку, то тут ситуацію ускладнює наявність сильного конкурента у вигляді ВАТ 

«Тверський вагонобудівний завод», який випускає таку саму номенклатуру 

продукції пасажирського вагонобудування, що і КВБЗ. 

Останнім часом майже не відбувалося оновлення моторвагонного рухомого 

складу (МВРС). Якщо говорити про приміські поїзди (без урахування купівлі 10 

поїздів Hyundai Rotem), то останній електропоїзд був придбаний у 2008 році, а у 

2013 р. був придбаний один дизель поїзд (вітчизняного виробництва). Загалом на 

залізниці України було поставлено 50 електропоїздів, при цьому найстаріші з тих, 

що зараз знаходяться на балансі, експлуатуються ще з початку 60-х років ХХ ст. 

Усі вітчизняні електро- та дизель-поїзди були вироблені на заводі 

«Луганськтпловоз». Варто зазначити, що за технологічним рівнем вони, на жаль, 

майже не відповідають сучасному рівню. Сам завод більше орієнтований на 

випуск тепловозів та електровозів, тому виробництво приміських поїздів там 

найближчим часом не збираються поновлювати. Однак вже найближчим часом, за 

стабілізації політико-економічної ситуації в Україні, КВБЗ має намір представити 
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своє бачення приміського електропоїзда, виконаного на сучасному 

технологічному рівні. 

Одним з напрямків розвитку виробництва залізничних транспортних засобів 

є виробництво уніфікованих вагонів для швидкого перевантаження з колії однієї 

ширини на колію іншої. Оскільки Україна стала на шлях зближення з ЄС, то в 

майбутньому варто очікувати на збільшення товарообороту між Україною та 

країнами Європи. На сьогоднішній день немає можливості відправляти вантажні 

вагони з українських підприємств напряму європейським споживачам. При 

перетині кордону вантажі просто перевантажуються з одного вагона до іншого, 

що спричиняє втрату часу та додаткові витрати на перевантажувальні операції. 

Виходом з цієї ситуації могла б стати заміна візків на вагонах, як це робиться з 

пасажирськими вагонами. Але це неможливо в силу ряду обставин: 

- відсутність буферів та можливості встановити гвинтову стяжку на 

вантажних вагонах; 

- відмінності між гальмівними системами; 

- перевищення українського габариту рухомого складу над європейським 

(вітчизняні вагони більші). 

У таких обставинах виходом може слугувати розробка лінійки вантажних 

вагонів з наступним принципом експлуатації. Кузов вагона відповідає габариту 

RIC, встановлюється на раму із ходовою частиною, призначеною для руху по 

українській колії. Поїзд із таких вагонів доїжджає до прикордонної станції, де на 

сусідній колії стоїть відповідний поїзд із самих лише рам та ходових частин, але 

таких, що відповідають європейським вимогам. Далі слідує перевантаження, але 

при цьому переставляється весь кузов із вантажем. Після цього поїзд слідує 

європейською колією без обмежень. Даний принцип є аналогом контейнерних 

перевезень, але таким чином можна перевозити набагато більше різних вантажів. 

Локомотивобудування. Парк локомотивів Укрзалізниці складається з 

тепловозів (пасажирських, вантажних і маневрових) та електровозів (пасажирські 

та вантажні; постійного 3 кВ та змінного 25 кВ струму, двосистемні - розраховані 

на обидва роди току). На сьогодні в Україні є два заводи, які можуть випускати 
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локомотиви: Дніпропетровський електровозобудівний завод (ДЕВЗ) та 

Луганськтепловоз, і фактично випуском займається лише останній. На ньому 

випускають всі види тепловозів та вантажні електровози постійного та змінного 

струму. Останні становлять собою російські електровози серій 2ЭС4 та 2ЭС5, які 

фактично, зі зміною деяких вузлів, стають електровозами українських серій 2ЕЛ4 

та 2ЕЛ5 відповідно. Сам завод знаходиться у власності російського 

«Трансмашхолдингу», а тому залежить від україно-російських відносин. Тобто, з 

урахуванням подій початку 2014 р., Україна не може повною мірою планувати 

поповнення власного локомотивного парку за рахунок луганських локомотивів. 

Альтернативою міг би стати Дніпропетровський електровозобудівний завод, який 

вже за часів незалежної України виробив 40 вантажних електровозів постійного 

струму та 18 пасажирських електровозів змінного струму. Загалом це мізерні 

обсяги поновлення рухомого складу, до того ж, самі локомотиви мали деякі 

конструктивні недоліки, які, певною мірою, і завадили подальшому випуску.  

У 2013 році було підписано угоду про створення спільного підприємства на 

базі Запорізького електровозоремонтного заводу (ЗЕРЗ) з компанією Skoda 

Transportation. Проект передбачає будівництво нових приміщень для 

повноцінного випуску електровозів за наступною структурою: 50 двосистемних 

пасажирських, 330 односистемних пасажирських, 100 двосистемних 

вантажних [156]. Разом із закупівлями односистемних вантажних локомотивів на 

Луганськтепловозі, це могло б забезпечити потребу України в електровозах 

нового покоління, але події на сході України фактично скасували таку 

можливість.  

У 2015 р. такі компанії, як Bombardier [240] та Siemens [241] висловили 

свою зацікавленість у входженні на український ринок зі своїми електровозами. 

Втім, якщо Bombardier розглядає налагодження виробництва в Україні на базі 

існуючого заводу, то компанія Siemens розглядає лише експорт локомотивів. І 

якщо перша розраховує на купівлю локомотивів з боку ПАТ «Укрзалізниця» (21 

жовтня 2015 р. «Державна адміністрація залізничного транспорту України 

«Укрзалізниця» була зареєстрована як публічне акціонерне товариство [246]), то 
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друга розраховує на появу в Україні приватних перевізників із власним тяговим 

рухомим складом. 

Свої плани по освоєнню виробництва електровозів має і КВБЗ [247]. У 

квітні 2015 р. на заводі будо оголошено, що ведуться роботи по проектуванню 

двосистемного вантажного електровоза, який має бути готовий до 2017 р. На 

сьогоднішній день існує велика потреба у двосистемних вантажних електровозах, 

оскільки наявні локомотиви моделі ВЛ82М вже є застарілими та їх не вистачає 

для задоволення потреб у двосистемних електровозах. Нові машини 

передбачається використовувати для перевезення вантажів з Криворізького та 

Дніпропетровського басейнів на захід та в порти Одеси.  

Із тепловозами ситуація склалася прямо протилежна. При наявності в 

Україні можливості виробництва усіх видів тепловозів (Луганськтепловоз), 

потреби в них на даний момент в Україні майже немає. Це пов’язано з 

електрифікацією особливо навантажених напрямків (вивільняються локомотиви), 

а також з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, які підвищують 

вартість перевезень на теплотязі. Сьогодні всі тепловози, що виробляються в 

Україні (а це лише вантажні), йдуть на експорт, причому більшість – до 

Російської Федерації компанії ВАТ «РЖД», яка є монополістом залізничних 

перевезень та контролюється державою. На жаль, виробництво тепловозів 

останнім часом майже не оновлюється, а в разі посилення економічних воєн між 

РФ та Україною, документація на локомотиви може бути вивезена до Росії для 

організації випуску на її території. Варто додати, що за останні 20 років було 

випущено 4 пасажирські тепловози для Укрзалізниці та один маневровий власної 

розробки. Серед перспективних напрямків роботи «Луганськтепловозу», в разі 

його повернення під контроль України, можна виділити наступні:  

- заміна зношених магістральних тепловозів на неелектрифікованих 

ділянках; 

- заміна застарілих двосекційних тепловозів серії 2М62, що 

використовуються на Львівській та Південно-Західній залізницях у 

пасажирському русі, сучасними тепловозами ТЕП150; 
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- виробництво магістральних вантажних електровозів; 

- виробництво маневрових тепловозів серії ТЕМ103 на заміну 

використовуваним нині маневровим локомотивам; 

- адаптування тепловоза ТЕП150 до вимог інших країн, у тому числі членів 

ЄС, з метою подальшого експорту (тепловоз відповідає «євро габариту»); 

- вдосконалення існуючого дизель-поїзда ДЕЛ02 та налагодження його 

постачання на Укрзалізницю та в інші країни. 

Що стосується ДЕВЗа, то випуск магістральних електровозів на ньому 

найближчим часом не планується. Фактично, завод повернувся до того, із чого й 

починав – до виробництва промислових кар’єрних та шахтних електровозів. ДЕВЗ 

має потенціал до виходу на нові ринки Ближнього Сходу, Азії та Африки. До 

техніки, що працює в розвинутих країнах, наприклад, ЄС чи США, висуваються 

знано більш жорсткі вимоги, ніж ті, що може виконати виробник навіть 

найближчим часом. Звичайно, російський ринок доступний для заводу, але ризики 

залишаються ті самі, що й для інших підприємств – організація випуску техніки 

всередині Росії та відмова від українських аналогів.  

Таким чином, розглянувши сучасний стан галузі залізничного 

машинобудування в Україні, можна дійти наступних висновків. 

1. Технологічний рівень залізничного транспорту українського виробництва 

знаходиться на прийнятному рівні, але потребує доведення до сучасних технічних 

стандартів та вимог ринку. 

2. Основою підтримки та розвитку вітчизняного залізничного 

машинобудування має бути державна програма оновлення рухомого складу, яка 

повинна мати не декларативний, а реальний характер. Також автор вважає за 

необхідне на законодавчому рівні врегулювати участь приватних перевізників із 

власним рухомим складом, які могли б за власний рахунок купувати рухомий 

склад, віддаючи перевагу найбільш прийнятним пропозиціям. 

3. Виробникам слід самостійно шукати нові ринки збуту окрім Росії. 

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС має полегшити доступ 

виробників до європейського ринку. При цьому варто орієнтуватися на країни 
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колишнього Варшавського договору (ще Радянський Союз поставляв туди 

рухомий склад власного виробництва), а також не дуже заможні країни ЄС, такі 

як Сербія, Хорватія, Греція та інші. 

Загалом, аналізуючи український ринок залізничного транспорту, слід 

зазначити, що він має надзвичайно велику ємність з урахуванням того, що парк 

Укрзалізниці зношений загалом на 95%. За певними категоріями зношеність 

рухомого складу складає 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 років. Виходом із цієї ситуації могла б стати 

купівля технологій у розвинутих компаній, але в більшості випадків компанії 

пропонують або надто застарілі, або дуже дорогі технічні рішення. Залучити нові 

технології в українську промисловість можна шляхом входження на вітчизняний 

ринок закордонних розвинутих компаній, але на цьому шляху виникають деякі 

перепони.  

 

3.2. Підвищення ефективності управлінських стратегій галузевих 

машинобудівних компаній у сучасних умовах українського ринку 

В даний час головна умова виходу України з економічної кризи полягає в 

активізація інвестиційної та інноваційної діяльності з метою підвищення 

економічної безпеки та створення передумов для подальшого сталого розвитку 

економіки. І тут одним з ключових питань є модернізація виробництва, яка має 

бути серед основних стратегій розвитку україниської промисловості. Одна з цілей 

такої модернізації полягає в забезпеченні переходу українських підприємств 

залізничного машинобудування на інноваційний тип розвитку, який повинен бути 

підкріплений масштабним впровадженням сучасних технологій, які зараз відсутні 

в Україні.  

На даний час уже накопичений досить великий досвід успішного включення 

компаній багатьох країн у міжнародні ланцюжки доданої вартості на основі 

системного використання концептуальних положень, принципів і методів 
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міжнародного менеджменту та маркетингу. Цей досвід корисний і актуальний для 

українських компаній та їх об'єднань. Але про пряме перенесення зарубіжного 

досвіду на економічну практику українських компаній без необхідної адаптації до 

умов України не може йти мови. З іншого боку, адаптовані до української 

дійсності універсальні положення маркетингової політики міжнародних компаній, 

в т.ч. як ринкової концепції управління закордонними зовнішньоекономічними 

операціями, можуть стати ефективним інструментом розвитку взаємовигідного 

співробітництва українських компаній із зарубіжними партнерами і серйозною 

підтримкою економічних, політичних і соціальних перетворень в Україні. 

Сучасний стан світової та української економіки зокрема пов'язано з 

впливом світової фінансової кризи 2008-2009 рр., яка посилилася в 2013-2014 рр. і 

збіглася з внутрішньоукраїнською кризою 2014-2015 рр. Дана ситуація тягне за 

собою необхідність для компаній пошуку нових механізмів виживання в постійно 

посилюваній конкурентній боротьбі. Значною мірою це стосується компаній 

галузі залізничного машинобудування. Вироблення ефективної політики 

менеджменту та маркетингу, яка постійно еволюціонує, може стати таким 

механізмом. Основоположну роль у формуванні та реалізації такої політики грає 

вироблення інноваційної стратегії розвитку компанії. 

При реалізації концепції включення України до світових ланцюжків доданої 

вартості слід враховувати потенційне місце вітчизняних підприємств у таких 

ланцюжках, а також перспективний розвиток із залученням новітніх іноземних 

технологій. Імпорт сучасних технологій можливий через їх придбання в 

іноземних команій або через залучення іноземних інвестицій у виробництво на 

території України. Обидва варіанти є потенційними шляхами виходу іноземних 

компаній на український ринок. Основний акцент при формуванні стратегії 

менеджменту та маркетингу виробників транспортних засобів у сучасних умовах 

української економіки необхідно ставити на: 

 використанні гнучкого підходу до формування стратегії, що дозволить 

компанії мінятися відповідно до змін ринку або навіть випереджати 

їх; 
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 використанні індивідуальної стратегії для кожної компанії, яка 

сприймається як загальний напрямок руху галузі і навіть ринку в 

цілому. 

Для реалізації своїх стратегій сучасні міжнародні виробники рухомого 

складу використовують різні моделі інвестування на закордонних ринках: 

 інвестування «з нуля»; 

 трансплантації; 

 стратегічні альянси; 

 міжнародні злиття і поглинання. 

Інвестування «з нуля» означає створення за кордоном повністю нового 

підприємства. До 80-х років ХХ ст. це було найпоширенішою формою 

інвестування. На сьогоднішній день, через велику складність виробництва 

сучасних залізничних транспортних засобів, дана стратегія застосовується рідко. 

Справа не стільки в налагодженні виробництва, скільки в стабільності 

приймаючої економіки і наявності платоспроможного попиту. Окупність 

інвестицій в новостворене виробниче підприємство з виробництва транспортних 

засобів становить близько 10 років при позитивній ринковій кон'юнктурі. Тобто, 

інвестор повинен бути впевнений в тому, що в країні (в нашому випадку - 

України), як мінімум, протягом 10 років не відбудеться серйозних політичних та 

економічних потрясінь. Саме нестабільність економіки в Україні і є причиною 

того, що іноземні інвестори не готові вкладати кошти в організацію виробництва 

«з нуля», на відміну від таких «менш демократичних країн», як Росія, Білорусь, 

Узбекистан, Казахстан і т. д. Таким чином, інвестування «з нуля» є неприйнятною 

стратегією зарубіжних компаній на українському ринку в найближчі 10 років. 

Трансплантації - винесення в приймаючу країну окремих виробництв 

(найчастіше складальних). Першими в світовій практиці цю стратегічну модель 

застосували японські та південнокорейські автомобілебудівні ТНК. Дану 

стратегію добре ілюструє досвід компанії Stadler (Швейцарія), яка розмістила в 

Білорусі завод з виробництва приміських поїздів колії 1520 мм. З 2011 по 2014 рр. 
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завод поставляв на Білоруську залізницю електропоїзди ЭПг і ЭПр. У 2014 р. 

завод приступив до виконання замовлення на двоповерхові електропоїзди для 

російської компанії Аероекспрес. Досвід компанії Штадлер добре демонструє 

підхід міжнародних компаній до розміщення виробництва: а) розміщення 

виробничих потужностей у країні зі стабільною економікою; б) розміщення 

виробництва в безпосередній близькості до ринків збуту - Білорусь, Росія, 

Азербайджан, у перспективі - країни Балтії; в) організація саме складального 

виробництва для мінімізації фінансових ризиків у разі непередбачених 

негативних подій. 

Окремо варто згадати ситуацію з компанією Skoda Transportation, яка 

виступала стороною в договорі з організації виробництва електровозів на базі 

Запорізького електровозоремонтного заводу (ПрАТ «ЗЕРЗ»). У 2013 р. було 

прийнято рішення про підписання договору про створення ТОВ «Українсько-

чеський завод «Запорізький електровоз», в 2014 р. було отримано дозвіл від 

Антимонопольного комітету України. Проте далі намірів справа не пішла через 

економічну кризу та відсутність гарантованих замовлень з боку Укрзалізниці. У 

2014 р. був готовий проект електровоза подвійного живлення, адаптованого під 

умови експлуатації в Україні, але на початку 2015 р. керівництво Міністерства 

інфраструктури України заявило про те, що проект повинен бути переглянутий, 

оскільки спочатку максимальна швидкість встановлювалася проектом на 160 

км/год, а в перспективі вона повинна бути не менше 200 км/год. Таким чином, 

реалізація проекту виробництва локомотивів у Запоріжжі, станом на 1 травня 

2015 р., так і не була розпочата [156]. В цілому ж, використання стратегії 

трансплантації є перспективним на українському ринку через порівняно невеликі 

витрати на організацію виробництва та відносно невисокі ризики, які несе 

інвестор. 

У зарубіжній і вітчизняній науковій літературі під стратегічними альянсами 

розуміють різні форми довготривалої, стійкої кооперації двох або більше 

партнерів, які намагаються досягти певних комерційних цілей і отримати 

синергетичний ефект від їх об'єднаних і взаємодоповнюючих ресурсів, причому 
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мова йде про партнерство, що розвивається далі звичайних торговельних 

операцій, але не доводять до корпоративного злиття. Такі стратегічні альянси 

зазвичай називають міжнародними стратегічними альянсами (МСА) [235]. 

Стратегічні альянси - різного роду гнучкі міжфірмові союзи, створювані для 

спільного вирішення орієнтованих на глобальний ринок конкретних завдань в тій 

чи іншій області, але дозволяють продовжувати суперництво в інших сферах. 

Стратегічні альянси зазвичай націлені на отримання додаткових вигод, 

стимулювання інноваційну діяльність і введення нових технологій і продуктів. 

Вигодою для компаній, що беруть у них участь, є економія на виробничих 

витратах і НДДКР. Стратегічні альянси можуть створюватися при реалізації 

ринково-орієнтованих стратегій і стратегій підвищення ефективності. В цілому, 

мотиви вступу в стратегічні альянси ТНК в кінцевому рахунку базуються на 

кількох глибинних, властивих будь-якій ринковій структурі, принципах: створити 

та/або зберегти конкурентну перевагу; зберегти та/або наростити вартість свого 

акціонерного капіталу. 

МСА в останні 20-25 років виступають як один з вельми поширених проявів 

глобалізації економіки, її істотний невід'ємний елемент. МСА перетворилися на 

гнучкий, вільний від заформалізованості (організаційної, юридичної та ін.) 

інструмент, що дозволяє на основі спільності інтересів носіїв таких альянсів 

досягати поставлених ним стратегічних цілей з меншими, ніж при використанні 

традиційних засобів концентрації і централізації капіталу (наприклад, злиттів і 

поглинань), витратами. 

МСА набули поширення у сфері залізничного машинобудування. 

Прикладом служить співпраця компаній Alstom (Франція) та ЗАТ 

«Трансмашхолдинг» (Росія) через свою структурну одиницю НЕВЗ 

(Новочеркаський електровозобудівний завод). Кооперація компаній охоплює 

сферу розробок та виробництва електровозів нового покоління ЭП20 та 2ЭС5. Це 

об'єднання дало можливість французькій компанії вийти на російський ринок, а 

«Трансмашхолдинг» отримав доступ до найновіших технологій. На кінець серпня 

2015 р. було випущено 51 пасажирський електровоз подвійного живлення ЭП20 
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[243] та 5 вантажних електровозів змінного струму 2ЭС5 [244]. Іншим прикладом, 

але вже менш успішним, є кооперація українського заводу ДП «НПК 

«Електровозобудування» та німецької компанії Siemens AG з виробництва 

вантажо-пасажирських електровозів змінного струму ДС3. Однак, через ряд 

проблем організаційно-технічного характеру, а в основному – через відсутність 

замовлень, було побудовано лише 18 одиниць [245]. 

Злиття і поглинання (ЗіП) є однією з важливих форм входження на ринок в 

сучасних бізнес-стратегіях міжнародних компаній галузі залізничного 

машинобудування. Купівля компанії може розумітися як стратегія виходу на 

ринок, а також поглинання конкурентів для посилення власної позиції. При 

виборі однієї з цих форм міжнародні компанії керуються як терміновістю 

поставлених цілей, так і фінансовими міркуваннями. У той же час і вступ 

компаній у стратегічні альянси, і злиття і поглинання розраховані на досягнення 

синергетичного ефекту в довгостроковому плані за допомогою скорочення витрат 

і часу. Стратегічні альянси є більш гнучкою формою інтеграції компаній і 

вимагають менших транзакційних витрат, ніж злиття і поглинання, але з іншого 

боку ЗіП забезпечують створення компанії з кращим контролем і більш 

інтегрованою структурою прийняття управлінських рішень. 

Злиття та поглинання є характерною рисою галузі залізничного 

машинобудування на сучасному етапі. Як приклад, можна привести поглинання 

українського заводу ПАТ «Луганськтепловоз» російською компанією ЗАТ 

«Трансмашхолдинг». Варто відзначити, що в більшості випадків злиття і 

поглинання призводять до взаємного обміну технологіями та досвідом 

виробництва. У випадку з «Луганськтепловозом» мало місце запозичення 

технологій основною компанією без значущої передачі внутрішніх технологій 

заводу. 

Одним зі шляхів виходу компаній залізничного машинобудування на нові 

ринки, який може бути вдало використаний в Україні, є ліцензування. 

Ліцензування не вимагає ні значних інвестицій, ні безпосередньої присутності 

ліцензіара на зовнішньому ринку. На відміну від інших стратегій виходу на 
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ринок, при використанні даної стратегії ліцензіару не потрібно забезпечувати 

свою присутність на ринку або підтримувати там оборотний капітал. Разом з тим 

ліцензіат отримує вигоду шляхом отримання доступу до ключової технології за 

нижчою ціною і в більш короткі терміни, ніж якби він сам розробляв дану 

технологію. 

Отримання доступу до технології є важливим аргументом для ліцензування. 

Ліцензійна угода про ноу-хау - це договір, за яким компанія надає технологічні 

або управлінські знання про розробку, виробництво або доставці продукту 

(послуги) ліцензіату в обмін на роялті. Роялті можуть виплачуватися або 

одноразово, або у вигляді поточних ліцензійних відрахуваннях на основі обсягу 

продукції, виробленої з використанням ноу-хау, або у вигляді комбінації обох 

способів. У галузі залізничного машинобудування винаходи та інші об'єкти 

інтелектуальної власності купуються на основі взаємних ліцензійних угод між 

компаніями в одних і тих же або аналогічних галузях. Така практика, відома як 

крос-ліцензування, широко поширена в галузях зі швидким технологічним 

прогресом. Отримання ліцензій на технології від конкурентів знижує витрати на 

інновації, дозволяючи уникнути дублювання досліджень, при одночасному 

зниженні ризику відмови якої-небудь компанії в доступі до нових розробок. 

Ліцензування уможливлює вихід на ринки в країнах, що обмежують 

іноземну участь в особливо важливих з точки зору національної безпеки галузях, 

таких як оборона і енергетика, а у випадку України – це й машинобудування, куди 

входить залізнична галузь. Ліцензування також полегшує вихід на ринки зі 

складною системою торговельних бар'єрів, тарифів і бюрократичних вимог, які 

зазвичай застосовуються тільки для експорту та прямих іноземних інвестицій. 

Ліцензування може бути використано в якості низьковитратної стратегії для 

перевірки прибутковості зарубіжних ринків. Шляхом встановлення відносин з 

місцевим ліцензіатом іноземна фірма може отримати інформацію про цільовий 

ринок і обрати оптимальну стратегію для встановлення там більш міцної 

присутності. Наприклад, польська компанія PESA Bydgoszcz SA уклала 

ліцензійну угоду з українським заводом ПАТ «КВБЗ» на виробництво моторних 
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візків і вузлів до них для установки на електро- та дизель-поїзди [254]. Дані 

відносини дозволили компанії PESA вийти на український ринок з новою 

продукцією і в якості постачальника комплектуючих, тобто включитися таким 

чином в міжнародні ланцюжки доданої вартості. Попередні поставки на 

український ринок були у вигляді готової продукції: з 2005 по 2012 рр. було 

поставлено 11 рейкових автобусів моделі 620М [255], 2 - моделі 630М [256] і один 

- моделі 610М [257]. 

Ліцензування також може допомогти фірмі розвивати свій бренд на 

цільовому ринку та отримати перевагу перед конкурентами. Ліцензійна угода 

визначає характер відносин між власником інтелектуальної власності - 

ліцензіаром і користувачем інтелектуальної власності - ліцензіатом. Фірми, що 

спеціалізуються на високих технологіях, регулярно надають ліцензії на 

використання їх патентів і ноу-хау іноземним компаніям. Наприклад, компанія 

Intel надала ліцензію на право виробництва комп'ютерних мікросхем, 

використовуваних у рухомому складі, німецькому концерну Siemens [258]. 

Що стосується галузі залізничного машинобудування, то вона значною 

мірою залежна від кон'юнктури внутрішнього ринку та стабільності 

внутрішньополітичної обстановки. Таким чином, відсутність перманентної 

стабільності в країні призводить до того, що в галузі залізничного 

машинобудування досить слабо відбувається процес створення великих 

українських міжнародних компаній. Об'єктивні вимоги економічної глобалізації 

ведуть до того, що практично будь-яка по-справжньому національна компанія 

змушена включатися у світове господарство, перетворюючись тим самим у 

міжнародну. В умовах фінансової кризи багатьом українським компаніям 

необхідно переглянути стратегію свого розвитку. Основу такої стратегії повинна 

скласти інноваційна політика, зокрема в галузі участі у світових ланцюжках 

доданої вартості. 

Загострена криза 2014-2015 рр. оголила низку хронічних «хвороб» 

українських виробників транспортних засобів, зокрема, зайву концентрацію на 

одному ринку (російському) і, у зв'язку з цим, відсутність необхідності проводити 
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радикальну модернізацію виробничих потужностей. Українські виробники 

відчули на собі те, що сталося у країнах соцтабору після 1991 р. Показовий 

приклад таких виробників, як ЧКД Прага та Шкода, які працювали в основному 

на ринок Радянського Союзу, який задовольнявся технічними рішеннями 

середини 70-х - початку 80-х років. Після того, як у 1991 р. основний замовник 

зник як суб'єкт, ЧКД Прага не зміг вбудуватися в нові економічні умови через 

відсталість продукції і, з часом, був закритий. Тільки Шкода змогла не тільки 

вижити, але і наздогнати в розвитку інші світові компанії. Її підрозділ з 

виробництва легкових автомобілів Skoda Auto було поглинуто концерном VAG 

(Volkswagen AG), а підрозділ, що займається виробництвом рейкового та 

наземного громадського транспорту, став самостійною компанією. 

В умовах загострення конкурентної боротьби та зниження споживчого 

попиту вже недостатньо звичного вдосконалення дизайну товару або технології. 

Компаніям необхідні нові стратегічні рішення, засновані на якійсь інноваційній 

(унікальній) ідеї. Тільки вона забезпечує вихід в сегмент, де немає конкурентів, а 

отже, і більш високі прибутки. У цьому напрямку працюють такі компанії, як 

Siemens, Bombardier і Alstom, у них великий досвід створення унікальної 

пропозиції в різних країнах і чітко прописана технологія позиціонування. Для 

того, щоб унікальна пропозиція призвела до переваги на ринку та збільшення 

прибутку, вона повинна пройти три етапи: 

1. Створення інноваційної (новаторської) ідеї, яка відкриє перспективну 

ринкову нішу. 

2. Використання оригінальних технологій. 

3. Незвичайний (нетрадиційний) маркетинг. 

Перший етап є найважливішим - унікальна ідея. Унікальна ідея зумовила 

успіх багатьох компаній, задаючи новий розвиток їхньої продукції на світовому 

ринку. Наприклад, ідея компанії Bombardier - створити нову модифікацію 

тепловоза з лінійки TRAXX, яка має чотири дизель-генераторні установки (ДГУ). 

Ідея була новаторською: в епоху дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища та раціонального використання вуглеводнів, така схема дозволяє 
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задіяти стільки ДГУ і в такому режимі, як це потрібно в конкретний момент для 

виконання конкретного виду роботи. Таким чином, локомотив став максимально 

економічним і екологічним, а нові модифікації ДГУ створили нові робочі місця 

для їх виробництва [259]. 

Другий етап - використання унікальних технологій. Міжнародні компанії, 

які створили унікальну пропозицію, витрачають на інновації значні суми. У той 

же час, для багатьох виробників оригінальні технології продовжують залишатися 

слабкою ланкою. Компанія Alstom щорічно вкладає великі кошти у 

вдосконалення електродвигунів, застосовуваних на електропоїздах та 

електровозах компанії. У стислих обсягах двигуна необхідно забезпечити 

реалізацію максимальної потужності при максимальному ККД. Оскільки існує 

багато різних модифікацій поїздів і локомотивів, то стоїть завдання розробити 

максимально компактний і максимально потужний двигун, який можна було б 

адаптувати до різних умов використання. 

Третій етап пов'язаний з використанням принципів нетрадиційного 

маркетингу, а в сучасних умовах - це принципи інноваційного маркетингу. Так, 

наприклад, більшість західних компаній використовують свої досягнення в галузі 

КСВ для того, щоб активніше просувати свій продукт. На сьогоднішній день у 

розвинених країнах існує попит на соціальну відповідальність бізнесу. І коли не 

вдається досягти переваги за іншими показниками, КСВ стає чинником перемоги 

в конкурентній боротьбі. 

Ринок інноваційного продукту має серйозний потенціал. Характерним 

прикладом розвитку даної тенденції є поява поїзда на магнітній подушці Maglev. 

Даний поїзд виявився настільки інноваційним, що його довгий час випробовували 

в закритому режимі. Transrapid, німецька компанія з розробки Маглева, 

побудувала в 1984 році у м. Емсланд випробувальний трек загальною довжиною 

31,5 км. Дорога прокладена між Дьорпеном і Латен, має одну колію з оборотними 

петлями на кожному кінці. Потяги безпілотні, весь контроль рухом здійснюється з 

диспетчерського пункту. Максимальна швидкість руху, яку вдавалося розвинути 

на прямій ділянці дороги під час випробувань - 501 км/год. В даний час дорога 
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використовується виключно для проведення технічних випробувань та як 

атракціон для туристів. Швидкість, що досягається поїздом на магнітній подушці, 

порівнянна зі швидкістю літака і дозволяє скласти конкуренцію повітряному 

транспорту на ближньо- і середньомагістральних напрямках (до 1000 км). Сама 

ідея такого транспорту не нова, економічні і технічні обмеження не дозволили їй 

розвернутися в повній мірі: для публічного використання технологія втілювалася 

лише кілька разів. 

При виході міжнародних компаній на ринок України, основну увагу слід 

приділити, в першу чергу, інноваціям, які компанія може вивести на український 

ринок. Особливе місце серед інновацій нового продукту повинна займати 

енергоефективність, враховуючи прагнення України до більшої міри 

енергонезалежності. Інноваційність продукту може проявлятися у зниженні 

вартості без шкоди для якості самого продукту за рахунок спрощення деяких 

технологічних процесів.  

У даний час відбувається перехід до інформаційного суспільства, 

невід'ємною частиною якого стають інноваційні технології. У той же час, 

купуючи інноваційні продукти, споживачі хочуть легкості і простоти у 

використанні, залишаючись вимогливими до питань маркетингу. Вихід у сегмент 

інновацій представлявся досить складним: створення серйозної науково-дослідної 

бази та розробка нових товарів потребують значних інвестицій і займають досить 

велику кількість років. Тому компанії можуть вибирати інноваційну стратегію 

зростання через придбання продуктів і розробок, зайнявшись пошуком нових 

товарів з великим ринковим потенціалом, формуючи портфель за рахунок нових 

інноваційних розробок. 

Інтегрована система управління міжнародною діяльністю компанії 

функціонує ефективно, якщо встановлені чіткі корпоративні цілі. Досягнення цих 

цілей повинно відображатися у вимірних результатах, заснованих на ключових 

показниках, що випливають з ефективності та прозорості процесів. Краще 

підтвердження можливостей компанії в області якості міжнародного 

менеджменту - показники ефективності її бізнес-процесів, що стабільно 
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покращуються. 

Під час вибору адекватної стратегії поведінки на ринку залізничного 

транспорту, компаніям галузі необхідно розробити систему показників для оцінки 

ефективності обраної стратегії. Система показників повинна відповідати 

наступним вимогам: показники повинні охоплювати процеси на всіх стадіях, 

дозволяти провести ретроспективний аналіз діяльності підприємства, спиратися 

на дані по конкретних процесах, ринках, клієнтах за певний період часу, 

показники повинні бути представлені абсолютними, відносними і питомими 

величинами, відображати ефективність процесів і їх стійкість на основі 

використання досить великого обсягу інформації, що характеризує технічні, 

організаційні, економічні і соціальних аспект діяльності підприємства. 

Основними напрямами забезпечення ефективності міжнародного комплексу 

маркетингу є: 

 розробка методології аналізу ефективності міжнародного маркетингу з 

урахування соціально-економічної значущості окремих  процесів; 

 побудова системи показників, яка б висвітлювала ефективність 

інтернаціоналізації управлінської діяльності, результативність окремих 

заходів міжнародного маркетингу у співвідношенні до загальних витрат 

міжнародного бізнесу і специфічних витрат маркетингового управління; 

 організація планово-організаційних заходів моніторингу ефективності 

міжнародного маркетингу і системи поетапного та узгодженого у часі 

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

регіональне, глобальне охоплення) її контролю, а також, прогнозування 

ефективності маркетингових процесів і перспектив інтернаціоналізації 

бізнесу в цілому. 

Найбільш реальною оцінкою результативності міжнародної управлінської 

діяльності є визначення і аналіз специфічних показників ефективності 

управлінських заходів, наприклад, ефективність поточних витрат на 

впровадження комплексу управління, ефективність управлінських процесів, 

ефективність використання матеріальних і управлінських ресурсів. Показники 
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ефективності міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного 

машинобудування можна обрахувати за наступними показниками бізнес 

діяльності
1
: 

1. Ефективність витрат на розробку міжнародних управлінських програм 

може бути можна виразити наступним чином: 

Vm

Pr
Emd




   , де 

VbVePr   
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2. Ефективність міжнародних управлінських процесів (впровадження і 

адаптація) виражається такими формулами: 
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3. Загальна ефективність міжнародної управлінської діяльності 

обраховується наступним чином: 
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ΔPr – приріст обсягу реалізації товарів і послуг на зарубіжному ринку. 

Vm – сукупні витрати (живої і матеріалізованої праці) на міжнародне 

управління. 

Ve – обсяг реалізації товарів і послуг на кінець періоду. 

Vb – обсяг реалізації товарів і послуг на початок періоду. 

                                                           
1
 Складено на основі джерела [261]. 

(3.1) 

(3.7) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.2) 



142 

 

Ic – матеріальні витрати на міжнародну управлінську діяльність. 

Iv - фонд оплати праці менеджерів. 

If – витрати на підтримку сфери реалізації в іноземній державі. 

ΔPri – приріст обсягу реалізації товарів і послуг на і-тому зарубіжному 

ринку. 

Vmr – витрати на міжнародні маркетингові дослідження (на і-тому 

зарубіжному ринку). 

Vspi – витрати на реалізацію стратегічних планів (на і-тому зарубіжному 

ринку). 

Vmixi – витрати на реалізацію міжнародного комплексу маркетингу (на і-

тому зарубіжному ринку). 

Розглядаючи ефективність і еластичність кожного елементу міжнародної 

управлінської діяльності для кожної фірми, можна використати співвідношення: 
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Sit – очікувана частка i-тої фірми в момент часу t;  

Rit – оцінка якості продукту i-тої фірми в момент часу t;  

Pit – оцінка продукту i-тої фірми в момент часу t;  

Git – оцінка державної підтримки i-тої національної фірми в момент часу t;  

Dit – витрати i-тої фірми зі збуту продукції в момент часу t;  

git – індекс ефективності державної підтримки для i-тої національної фірми в 

момент часу t;  

dit – індекс ефективності системи товароруху для i-тої фірми в момент часу t;  

Eri, Epi, Egi, Edi – еластичність, відповідно якості, ціни, державної підтримки та 

товароруху для i-тої фірми в момент часу t [261]. 

З точки зору управлінських технологій можна виділити два підходи до 

формування набору показників ефективності управлінської діяльності:  

1. Стандартний - передбачає вибір декількох універсальних показників, 

(3.8) 
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придатних для використання компаніями різних галузей і сфер діяльності. Такий 

підхід сприяє спрощенню контролю ефективності універсальних управлінських 

заходів і більш швидкому прийняттю переважно стандартизованих рішень, крім 

того, він дозволяє порівняти ефективність управлінського впливу в різних 

компаніях галузі або територіального ринку.  

2. Нестандартний - акцентує увагу на специфічних особливостях управління 

міжнародною підприємницькою діяльністю: рівні інтернаціоналізації бізнесу, типі 

стратегій охоплення ринку, методах зарубіжної експансії, і демонструє 

відмінність і самобутність окремих компаній, диференціацію їх торгових марок і 

брендів, унікальності стратегічного і оперативного управління. Оцінена якість 

може охоплювати широкий спектр показників: від якості продукту і переліку 

додаткових слуг до ввічливості персоналу і рівня оформлення інтер'єра офісу. В 

цьому разі необхідним стає креативний підхід до розробки і індивідуалізації 

індикаторів результативності міжнародної маркетингової діяльності, таких як, 

ефективність міжнародної реклами, динаміка  вартості торгових марок і брендів, 

раціоналізації транспортно-логістичних операцій. 

Таким чином, центральною проблемою інноваційної управлінської стратегії 

компаній – виробників рухомого складу щодо продукту повинна стати розробка 

комплексної інноваційної управлінської політики на всіх стадіях життєвого циклу 

товару. Міжнародні компанії, що мають намір вести бізнес на території України, 

мають враховувати специфіку економічної системи та соціальний стан. На жаль, 

довгострокові інвестиції на термін більше 10 років на даний час є неприйнятними 

для іноземних інвесторів. Найкращим виходом на український ринок слід вважати 

спільне підприємство, МСА із привнесенням сучасних технологій 

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

сервісу), призначений для українського ринку, має бути не надто технологічним, 

але мають застосовуватися рішення, які б значною мірою спростили б 

конструкцію, при цьому зробивши її більш дешевою та витривалою. Втім, 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. Цьому питанню, а 
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також перспективам виходу українських компаній на зовнішні ринки, 

присвячений наступний розділ. 

 

3.3 Управління конкурентоздатністю українських компаній на світових 

ринках продукції залізничного машинобудування 

У даний час існує цілий комплекс не вирішуваних або частково 

розв'язуваних проблем, що ставлять транспортне машинобудування України 

перед реальною перспективою повного зникнення, що неприйнятно для 

вітчизняної економіки, що базується на галузях, які виступають споживачами 

продукції транспортного машинобудування. Не дивлячись на це, підприємства 

транспортного машинобудування продовжують значно поступатися в 

конкурентній боротьбі іноземним виробникам навіть на внутрішньому ринку. 

До поточних ключових проблем збереження і розвитку виробничого 

потенціалу залізничного машинобудування України, вирішення яких є питанням 

технологічної безпеки країни, можна віднести: 

• незадовільну вікову структуру та високий рівень старіння основних 

виробничих фондів, вкрай низькі показники використання виробничої 

потужності і техніко-технологічного розвитку виробництва [260]; 

• недостатню величину фінансування науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт в сфері оновлення продуктового ряду; 

• нерозвиненість або повна відсутність вітчизняного ринку 

високотехнологічних комплектуючих; 

• дефіцит кваліфікованих кадрів; 

• сильну конкуренцію з боку іноземних компаній. 

Весь цей комплекс проблем став результатом недосконалої економічної 

політики України по відношенню як до машинобудівної галузі загалом, так і до 

залізничного машинобудування зокрема. В результаті на сьогоднішній день у 

державі склався парадокс, коли конкурентоспроможність українського рухомого 

складу знаходиться на високому рівні, а конкурентоспроможність безпосередніх 

виробників і галузі загалом є низькою через низьку долю вітчизняної наукоємної 
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частки готового рухомого складу, а також неефективність виробничих та інших 

бізнес-процесів, які відбуваються на вітчизняних підприємствах.  

Низька конкурентоздатність галузі та окремих підприємств полягає не 

тільки у недосконалості виробничих процесів, а й у відсутності державного 

сприяння розвитку галузі. У галузі залізничного машинобудування ефективний 

експорт можливий тоді, коли він забезпечений підтримкою на державному рівні: 

як адміністративно-дипломатичною, так і фінансовою. Відсутність фінансової 

підтримки полягає в тому, що відсутня можливість одержання позики від держави 

Україна на придбання українського ж рухомого складу. Вітчизняна продукція 

залізничного машинобудування відноситься до нижньої цінової категорії, а 

цільова споживча аудиторія цього рухомого складу зазвичай не має вільних 

обігових коштів на придбання рухомого складу, через що вимушена 

застосовувати механізми позикового фінансування. 

Однією з головних умов підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності підприємств галузі залізничного машинобудування є 

підвищення технічного рівня рухомого складу та устаткування, а також 

застосування сучасних перевізних, управлінських та інформаційно-

телекомунікаційних технологій. Удосконалення техніки і технологій здійснюється 

на основі зниження ресурсоємності рухомого складу, підвищення його 

економічності, безпеки, ергономічності і екологічності з урахуванням положень 

програмних документів з розвитку виробництва конкурентоспроможної 

транспортної техніки. Новий рухомий склад повинен відповідати сучасним 

міжнародним вимогам, відповідати перспективній структурі пасажиро- і 

вантажопотоків, а також особливостям організації перевізного процесу в 

ринкових умовах. Рухомий склад для перевезення небезпечних вантажів повинен 

повністю відповідати міжнародним та національним вимогам. 

Іншим важливим аспектом підвищення конкурентоздатності українських 

підприємств на міжнародному ринку є реорганізація виробничої системи та 

включення вітчизняних підприємств у глобальні ланцюжки доданої вартості 

(Global Value Chains). В умовах підвищення комплексності рухомого складу та 
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посилення міжнародної конкуренції, надзвичайно важливою є сучасна адаптація 

міжнародного поділу праці та розподілення виробничих етапів між країнами.  

Сучасне виробництво все більше вибудовується навколо глобальних 

ланцюжків доданої вартості [263]. Зазвичай ланцюжки доданої вартості 

включають в себе наступні стадії: проектування, виробництво, маркетинг, 

дистрибуцію і післяпродажне обслуговування споживача. Ці стадії можуть 

існувати як у рамках однієї компанії, так і розділеними між багатьма фірмами. 

Той факт, що все більша їх число «осідає» в різних країнах, свідчить про 

глобалізацію вартісних ланцюжків. 

До концепції глобальних ланцюжків вартості можуть бути віднесені роботи 

з проблем «товарних ланцюжків» [264]. Основна ідея цих робіт полягала в 

спробах простежити трансформацію всього набору вихідних витрат матеріалів і 

продуктів і перетворення їх на кінцевий продукт споживання. У 2000-х роках 

відбулася трансформація концепції глобальних товарних ланцюжків в концепцію 

глобальних ланцюжків доданої вартості [266]. Друга концепція намагається 

визначити найважливіші фактори організації глобальних галузей, пропонує 

теоретичне обґрунтування та практичні інструменти для аналізу ланцюжків 

доданої вартості і різних типів управління ними [267]. 

Головним чинником прискорення процесу дроблення виробництва стало 

істотне зниження торгових витрат. До останніх належить весь спектр витрат, що 

виникають під час руху товару чи послуги від місця виробництва до кінцевого 

споживача. У товарному виробництві торгові витрати включають в себе 

транспортні і портові витрати, фрахт і витрати страхування, тарифи і мита, 

нетарифні витрати, націнки імпортерів, оптової та роздрібної торгівлі. У сфері 

послуг транспортні витрати витісняються комунікаційними. 

Інша важлива частина витрат пов'язана з тим, що географічно розкидані 

стадії ланцюжків доданої вартості повинні координуватися і управлятися в 

постійному режимі. Прогрес інформаційних технологій дозволив ефективно 

координувати та моніторити всі стадії, розташовані на великій відстані один від 

одного. Транспортні та комунікаційні витрати знизилися насамперед за рахунок 
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технологій контейнерних перевезень та Інтернету, що забезпечили можливість 

безперебійного руху товарів і послуг. Однак не тільки завдяки цьому. Важливу 

роль зіграли також процеси лібералізації торгівлі та інвестицій, інституційні 

реформи в ключових транспортних та інфраструктурних секторах, що підвищили 

ефективність усіх галузевих ланцюжків вартості. 

Нарешті, крім технологічних та інституційних змін слід зазначити роль 

структурних зрушень у світовому попиті в останні десятиліття. Високі темпи 

зростання країн, що розвиваються, особливо в Азії, стимулювали вибухове 

зростання попиту та міжнародної торгівлі. Азія виступає не тільки в якості 

світової фабрики, але і генерує нових споживачів, що пред'являють попит на 

широке коло товарів і послуг. У результаті торгівля готовими виробами та 

послугами зростала практично тими ж темпами, що і торгівля проміжною 

продукцією. 

Рівень фрагментації виробництва залежить від технічних характеристик 

виробленого товару, а також від витрат, що виникають в процесі дроблення 

виробництва за різними стадіями і регіонам. Ступінь фрагментації залежить 

також від зіставлення витрат виробництва з транзакційними витратами і 

витратами координації. Розміщуючи стадії виробництва в країнах з більш 

низькими витратами, компанії одночасно більше витрачають на послуги, 

необхідні для його підтримки. Таким чином, існує певний оптимальний рівень 

фрагментації, що залежить від рівня розвитку торгівлі та транзакційних витрат. 

Оптимальний рівень фрагментації включає те, що розширення глобальних 

ланцюжків доданої вартості не може тривати нескінченно. Після фінансової кризи 

у світі став спостерігатися їх стиск. Позначилися зрослі труднощі з 

фінансуванням і зростання транзакційних витрат внаслідок невизначеності 

поставок сировини і матеріалів. Ряд компаній після руйнівного цунамі в Японії в 

2011 р. скоротили свої глобальні ланцюжки доданої вартості, особливо в 

автомобільній та електронної промисловості. 

У залізничній галузі процес роздроблення виробництва на окремі стадії 

отримав широкий розвиток ще кілька десятиліть тому, а аутсорсинг і «офшорінг» 
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компаній сприяв глибокої міжнародної фрагментації виробництва. Ланцюжки 

доданої вартості в залізничній промисловості організовані у вигляді ієрархічної 

структури. Великі залізничні компанії-виробники знаходяться на вершині цієї 

піраміди і займаються проектуванням, просуванням і кінцевим складанням 

рухомого складу. Нижче розташовуються постачальники першого рівня, що 

виробляють готові компоненти в кооперації з мережею більш дрібних 

постачальників і субпідрядників. Постачальники першого рівня беруть активну 

участь у всьому виробничому процесі, включаючи проектування; з ними у 

компаній, що займаються складанням, особливо тісні зв'язки. Такі субпідрядники 

поступово перетворювалися в глобальних постачальників, оскільки великі 

залізничні компанії вимагали розвитку їх системних проектних компетенцій [279]. 

Незважаючи на глобальну активність залізничних виробників і 

постачальників першого рівня, регіональний аспект залишається в залізничній 

промисловості дуже важливим. Високі транспортні витрати роблять 

міжконтинентальні поставки дуже дорогими, особливо в низхідних ланках 

ланцюжків доданої вартості (готовий рухомий склад та крупновузлові 

комплектуючі). Крім того, політичні міркування також підштовхують провідні 

залізничні корпорації до розміщення виробництва ближче до ринків збуту. Якщо 

частка імпорту у загальних обсягах продажів у тій чи іншій країні стає занадто 

великою, для залізничних компаній істотно зростають ризики негативної 

політичної реакції. Постачальники комплектуючих також схиляються до 

спільного розміщенню свого виробництва всередині регіональних систем, щоб 

відповідати сучасним операційним вимогам (поставка «точно-в-строк», співпраця 

в проектуванні, підтримка глобально вироблених залізничних платформ) [280]. У 

результаті мережа постачальників в залізничній промисловості складається з 

великої кількості компаній, частина з яких є локальними постачальниками 

(нижнього рівня) і глобальними постачальниками з локальною присутністю 

(вищого рівня). 
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Одним з прикладів повної участі українських виробників у міжнародних 

ланцюжках доданої вартості є постачання вагонів ПАТ «КВБЗ» на ринок Білорусі. 

Остаточне збирання вагона відбувається на ЗАТ «Гомельський ВБЗ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1. Міжнародні ланцюжки поставок при виробництві пасажирського 

вагона моделі 61-779 ПАТ «КВБЗ» для Білорусі. 

Джерело: складено на основі [283, 284]. 

Таким чином, українські підприємства залізничного машинобудування 

мають поєднувати участь у глобальних ланцюжках доданої вартості з модульним 

принципом організації виробництва (див. розділ 2.2). Виробничий процес за 

проектом створення нового рухомого складу має бути поділений за модулями, 

причому частина з виробничих модулів повинна знаходитися за кордоном, що 

дасть змогу отримати наступні переваги: 

1. Виробник отримає вигоду від міжнародного поділу праці, при цьому 

оператор (локальний партнер) закордонного модуля буде обиратися на 

конкурентній основі, що дасть змогу підвищити ефективність я к 

виробничого процесу, так і готової одиниці рухомого складу. 

2. Відсутність необхідності витрачати кошти на паралельну розробку та 

впровадження виробничих та інших бізнес-процесів. Таким чином 
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виробник уникне дублювання розробок та підвищить уніфікацію 

рухомого складу, яка є надзвичайно важливою через необхідну 

взаємодію між одиницями рухомого складу різних залізничних 

операторів. 

3. Розміщуючи виробничі процеси за кордоном, вітчизняний виробник 

отримає полегшений доступ до технологій та фінансових ресурсів країни 

знаходження виробничого модуля. Це підвищить як ефективність 

виробничого процесу, його вартість, так і відкриє доступ до нових ринків 

через часткову локалізацію виробництва у відповідних країнах. 

4. Подальша участь українських виробників у міжнародних ланцюжках 

доданої вартості іноземних компаній, яка стане джерелом додаткового 

отримання прибутку, доступу до нових ринків та технологій. 

Зі свого боку, держава має підтримувати та сприяти інтеграції вітчизняних 

підприємств залізничної галузі в міжнародні ланцюжки доданої вартості. З метою 

підтримки вітчизняних виробників, що успішно освоюють конкурентоспроможні 

зразки залізничної техніки, поряд із заходами митно-тарифного регулювання, 

повинні застосовуватися заходи технічного регулювання. Зокрема, повинні бути 

встановлені технічні бар'єри для імпорту транспортної техніки та устаткування, 

технічні характеристики яких не відповідають чинним в Україні вимогам. 

Повинні встановлюватися обмеження на імпорт старої залізничної техніки в тих 

випадках, коли вона перешкоджає розвитку виробництва в Україні аналогічного 

рухомого складу. 

Разом з тим, рішення щодо розвитку вітчизняного виробництва або імпорту 

транспортних засобів, обладнання та комплектуючих, а також реалізація 

відповідних заходів економічного регулювання повинні прийматися з 

урахуванням реальних можливостей вітчизняних виробників, а також 

сформованого міжнародного поділу праці. Держава не повинна створювати 

перешкод для імпорту сучасної транспортної техніки, якої не передбачається 

проводити на території України. Це дозволить сконцентрувати ресурси 
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залізничного машинобудування на цільових сегментах ринку, використовувати 

об'єктивні переваги України в системі міжнародного поділу праці. 

Для забезпечення ефективного довгострокового вирішення проблем 

розвитку галузі залізничного машинобудування в Україні, необхідно розглянути 

динамічний розвиток українського залізничного машинобудування, узгодженого з 

цілями держави у підтримці зростання економіки і забезпеченні потреб 

транспортного комплексу України в економічній, високоефективній техніці, а 

також диверсифікації експортного потенціалу країни. В рамках реалізації даних 

цілей повинні бути вирішені наступні завдання: 

1. Забезпечення зростання споживання на внутрішньому ринку 

продукції вітчизняного залізничного машинобудування. 

2. Забезпечення умов для зростання обсягів експорту продукції 

вітчизняного залізничного машинобудування. 

3. Підвищення конкурентоспроможності продукції залізничного 

машинобудування, за рахунок організації фінансування прикладних 

наукових досліджень та експериментальних розробок на принципах 

державно-приватного партнерства. 

4. Стимулювання ефективного інвестиційного процесу в залізничному 

машинобудуванні. 

5. Удосконалення кадрової політики в галузі та забезпечення 

залізничного машинобудування кваліфікованими кадрами. 

Враховуючи тривалий цикл розробки і створення нового рухомого складу, 

система укладання довгострокових договорів на поставку техніки є найбільш 

оптимальною як для виробників, так і споживачів. У разі укладення 

довгострокових договорів (на 5-7 років) підприємства мають можливість 

планувати завантаження і розширення потужностей, а також з меншими ризиками 

і, відповідно, у великих обсягах інвестувати в НДДКР. Необхідне впровадження 

практики укладення довгострокових договорів на поставку техніки між 

споживачем і виробником. Практика реалізації довгострокових угод на поставку 

рухомого складу між замовниками та найбільшими виробниками галузі (ПАТ 
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«КВБЗ», ПАТ «Луганськтепловоз» та інші) вказує на позитивну динаміку 

розвитку внутрішнього ринку, однак, дані угоди закріплюють тільки наміри і не 

передбачають ні механізму ціноутворення, ні відповідальності сторін. 

Держава Україна в особі відповідних юридичних осіб (Укрзалізниця, окремі 

підрозділи залізниці), як споживач 70% продукції галузі, має можливість 

прогнозувати потребу в рухомому складі на довгострокову перспективу з 

урахуванням поточного стану парку рухомого складу. Також, виходячи з 

поточного та прогнозованого стану інфраструктури, компанія здатна 

формулювати технічні вимоги до рухомого складу в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі. Можлива проблема фінансування майбутніх 

закупівель може бути вирішена за рахунок застосування лізингових схем, а також 

залучення кредитних грошей за програмами ЄБРР і ЄІБ.  

Поряд з розвитком внутрішнього ринку залізничного машинобудування, 

доцільно розширювати присутність українських виробників на зовнішніх ринках. 

Міжнародне співробітництво в частині поставок рухомого складу на залізниці 

загального користування здійснюється на державному рівні, що визначається 

особливою значущістю цього напрямку торгової діяльності. 

В рамках розвитку галузі залізничного машинобудування заслуговує на 

увагу пропозиція щодо активізації роботи в галузі з підтримки експорту продукції 

залізничного машинобудування за рахунок відшкодування з державного бюджету 

українським експортерам промислової продукції частини витрат на сплату 

відсотків за кредитами та надання державних гарантій з підтримки експорту. Крім 

того, має бути проведений аналіз пропозицій по розширенню переліку іноземних 

держав, експорту в які надається державна гарантійна підтримка. 

Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції залізничного 

машинобудування багато в чому обумовлені тим, що вона є наукомісткою 

галуззю, а також споживачем продукції інших наукомістких галузей. Якість 

виробів залізничного машинобудування лімітовано якістю деталей і 

комплектуючих галузей-постачальників, зокрема, постачальників електроніки, 

електротехніки, виробів прецизійної металургії, металургії сплавів та інших 
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напрямків виробництва. Якісний розвиток цих галузей вимагає реалізації 

масштабних і дорогих НДДКР, ініціатором яких повинна виступити держава. 

Технологічне зростання в галузях-виробниках проміжних виробів 

(електротехніка, металургія, дизелебудування тощо) і промислового устаткування 

справить вплив на якість кінцевої продукції не тільки залізничного 

машинобудування, а й інших галузей економіки. У рамках розвитку залізничного 

машинобудування доцільно реалізувати наступні інноваційні та інвестиційні 

проекти: 

1. Розробка та постановка на виробництво сімейства одно- та двосистемних 

електровозів з безколекторними тяговими двигунами. 

2. Розробка та постановка на виробництво сімейства гібридних маневрових 

тепловозів з високоефективними накопичувачами енергії. 

3. Розробка та постановка на виробництво тепловозних дизельних двигунів з 

поліпшеними показниками економічності та екологічної безпеки. 

4. Розробка та постановка на виробництво високотехнологічної компонентної 

бази в залізничному машинобудуванні: силових перетворювачів, касетних 

підшипників, високотемпературних кабелів. 

5. Реорганізація виробництва для впровадження модульного виробництва та 

системи «точно-в-строк». 

6. Впровадження на виробництві міжнародних стандартів якості та політики 

соціально-відповідального бізнесу як одного з ключових факторів 

досягнення конкурентних переваг. 

7. Створення технопарків, які стануть ядром генерування сучасних технологій 

та виробничих рішень. 

В умовах підготовки до реалізації великомасштабних інфраструктурних 

проектів, необхідно провести аналіз і підготувати пропозиції щодо створення 

умов для розширення участі українських компаній у реалізації інвестиційних 

проектів у галузі створення високошвидкісних магістралей, виробництва 

рухомого складу та обладнання залізничних колій інженерними засобами. 
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Нарощування темпів розвитку залізничного машинобудування вимагає 

інвестицій в галузеві НДДКР, основний капітал підприємств, підготовку кадрів. 

Інвестиції можуть здійснюватися як українськими підприємствами, так і 

зарубіжними компаніями. При цьому, враховуючи особливу значущість 

залізничного машинобудування, участь іноземного капіталу в галузі має бути 

регламентовано відповідними інвестиційними угодами.  

Серед існуючих підприємств залізничного машинобудування в Україні, 

одним з найбільш перспективних об'єктів приватних інвестицій є підприємства з 

ремонту залізничного рухомого складу. Таким чином, в перспективі, зросте роль 

виробників у здійсненні сервісного обслуговування нової техніки, що створює 

передумови до організації продажів «життєвого циклу» транспортної техніки. 

Присутність іноземних компаній у залізничному машинобудуванні переважно у 

вигляді участі в спільних підприємствах за умови максимальної локалізації 

виробництва деталей і комплектуючих. При цьому приплив іноземного капіталу 

слід стимулювати за рахунок інтенсифікації ввезення виробничого обладнання, в 

першу чергу того, що не має аналогів в Україні. 

 

3.4 Зростання соціальної функції бізнесу в галузі як інструмент посилення 

конкурентних позицій компаній  

Тема корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) сьогодні одна з 

найбільш обговорюваних в діловому світі. Пов'язано це з тим, що помітно зросла 

роль бізнесу у розвитку суспільства, підвищилися вимоги до відкритості в діловій 

сфері. Багато компаній чітко усвідомили, що успішно вести бізнес, функціонуючи 

в ізольованому просторі, неможливо. Тому інтеграція принципу корпоративної 

соціальної відповідальності в стратегію розвитку бізнесу стає характерною рисою 

провідних як зарубіжних, так і вітчизняних компаній. Питанням соціальної 

ефективності, соціальної результативності, соціального впливу інвестицій 

присвятили свої роботи такі дослідники, як В. Фреденбург [182], М. Каберне 

[183], Д. Емерсон [184], К. Кларк [185], А. Лінгал і С. Олсен [186]. 
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У діяльності сучасного підприємства залізничного машинобудування 

значна роль належить визначенню концепції розвитку, яка передбачає ринковий 

підхід до підприємництва, заснований на пріоритеті споживача як головного 

агента ринкових відносин. Саме на інтереси, запити споживача повинна 

орієнтуватися діяльність підприємства. Реалізація концепції соціальної 

відповідальності, що вимагає урахування у практиці підприємства соціальних, 

етичних, екологічних питань є актуальною при досягненні підприємством своїх 

цілей. В останній час у господарській практиці найбільш перспективною виступає 

соціально-етична концепція, що орієнтується на задоволення потреб споживачів з 

урахуванням інтересів розвитку суспільства, трудових колективів і окремих осіб. 

Підприємства в рамках соціально-етичного підходу здійснюють ведення бізнесу, 

задовольняючи потреби зацікавлених сторін, реалізуючи корпоративну соціальну 

відповідальність, що забезпечує стійкий успіх на ринку. 

Для цілей даного дослідження можна сформулювати наступне визначення. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) - це добровільний внесок бізнесу 

у розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, 

пов'язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії і виходить за рамки 

визначеного законом мінімуму. Соціальна відповідальність бізнесу носить 

багаторівневий характер. 

1. Базовий рівень передбачає виконання таких зобов'язань: своєчасна 

оплата податків, виплата заробітної плати, по можливості - надання 

нових робочих місць (розширення робочого штату). 

2. Другий рівень передбачає забезпечення працівників адекватними 

умовами не тільки роботи, але й життя: підвищення рівня кваліфікації 

працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток 

соціальної сфери. Такий тип відповідальності умовно названий 

«корпоративною відповідальністю». 

3. Третій, вищий рівень відповідальності, на думку дослідників, припускає 

благодійну діяльність [159]. 
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Місія соціально відповідальної компанії - це офіційно сформульована 

позиція компанії щодо своєї соціальної політики. Соціальні програми – це 

добровільно здійснювана компаніями діяльність з охорони природи, розвитку 

працівників, створення належних умов праці, підтримки місцевого 

співтовариства, благодійництво та сумлінна ділова практика. При цьому 

основним фактором є відповідність програм цілям і стратегії розвитку бізнесу. 

Соціальна активність фірми виражається у проведенні різних соціальних програм 

як внутрішньої, так і зовнішньої направленості. Помітними рисами програм 

соціальної активності є добровільність їх проведення, системність і пов'язаність з 

місією та стратегією розвитку фірми [145]. 

Запровадження політики корпоративної соціальної відповідальності визнано 

фактором, що підвищує прибутковість фірм, у зв'язку з чим бізнес почав 

відповідати на виклики інвесторів, урядів і суспільства з'ясувати міру впливу 

свого головного виробництва на довкілля. З'явившись в 1970-х рр. через 

зростання побоювань щодо забруднення довкілля, сьогодні концепція КСВ 

серйозно позширилася. Сьогодні важливіше не те, що фірми роблять зі статками, 

які вони заробили, а те, яким чином вони заробили ці статки. 

Прерогативи, які дає корпораціям виконання стратегій корпоративної 

відповідальності, включають в себе підвищене задоволення працівників, 

зменшення плинності кадрів і підвищення цінності бренду. Фірми, які не 

приєдналися, утрачають можливості в бізнесі, позбуваються конкурентних 

переваг і відстають в менеджменті. Без впровадження стратегії КСВ, вони, по-

перше, не відсстежують і не контролюють вплив власного виробництва на 

суспільство і довкілля, а по-друге, не повністю реалізують свій економічний 

потенціал [157]. 

Корпоративна соціальна відповідальність, з одного боку, дозволяє компанії 

побудувати конструктивний діалог з різними секторами суспільства, з іншого - є 

ефективним інструментом саморозвитку компанії. Корпоративну соціальну 

відповідальність не можна назвати альтруїзмом. Вкладаючи інвестиції в соціальні 

програми, компанії скорочують поточний прибуток, але формують сприятливе 
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соціальне оточення, створюють базу для отримання стійкого прибутку в 

майбутньому. 

До часто згадуваних у дослідженнях позитивних ефектів соціально 

відповідальних інвестицій відносять репутацію, інвестиційну привабливість 

компанії, підвищення можливості найму та утримання висококваліфікованих 

працівників [187; 188], поліпшення людських відносин і продуктивності 

працівників, створення і підтримка бренду [189]. Крім цього реалізація КСВ 

дозволяє компанії отримати наступні репутаційні та економічні переваги:  

- залучення уваги засобів масової інформації, що забезпечують додаткову 

безкоштовну рекламну підтримку бізнесу;  

- підвищення довіри і формування позитивної думки серед цільової 

аудиторії споживачів, структур влади і широкої громадськості;  

- збільшення лояльності існуючих та залучення нових клієнтів;  

- отримання конкурентних переваг на ринку в порівнянні з іншими 

компаніями;  

- розширення можливостей укладання більш вигідних контрактів з 

партнерами і постачальниками;  

- отримання кращих умов в процесі переговорів з владними структурами;  

- зміцнення особистих контактів;  

- зниження транзакційних витрат за рахунок зниження адміністративного 

опору при укладанні договорів; 

- зростання компетентності та професіоналізму співробітників компанії;  

- зростання продуктивності праці;  

- зниження витрат при рекрутингу та управлінні персоналом;  

- зростання економічних показників прибутку, фінансової стійкості, 

акціонерного капіталу;  

- сталий розвиток бізнесу. 

Підприємствам галузі залізничного машинобудування слід скористатися 

рекомендаційним міжнародним стандартом серії ISO 26000 «Керівництво з 

соціальної відповідальності», який затверджений у 2010 році. Положення даного 
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документа гармонійно та комплексно враховують системи управління якістю, 

безпеки праці та менеджменту навколишнього середовища. Стандарт дозволяє 

будь-якій компанії розбудувати власну систему управління соціальною 

відповідальністю. Треба зауважити, що ефективні стратегії КСВ сприяють у 

формуванні інноваційних рішень, значно мінімізують ринкові та корпоративні 

ризики. Практика свідчить, що соціально відповідальним компаніям довіряють 

більше.  

Для того, щоб розробити ефективну бізнес-стратегію з урахуванням 

соціальної відповідальності, керівництву підприємства необхідно конкретизувати 

перелік соціальних та екологічних проблем, які відчуває їх бізнес. Слід визначити 

коло заінтересованих осіб, у тому числі партнерів, які можуть підтримати 

соціальні ініціативи компанії на будь-якому етапі. На основі соціального діалогу 

можливо виявити не лише перспективних учасників реалізації соціальних 

програм, але й невідомі раніше джерела додаткових ресурсів. Документально 

оформлені пропозиції соціальних ініціатив допоможуть розкрити нові 

перспективи у розвитку бізнесу виробникам рухомого складу. Не слід забувати 

про постійний моніторинг, оцінювання рівня КСВ та звітування підприємства. 

Останнє виступає ефективним засобом комунікації із суспільством, є 

передумовою виходу на міжнародні ринки капіталу, сприяє розвитку персоналу та 

просуванню товарів та послуг. 

Соціальна ефективність інвестицій може оцінюватися на основі методики 

SROI (Social Return on Investment) [186], яка оцінює соціальний та екологічний 

вплив - результати інвестицій, описуючи поточні зміни, ґрунтуючись на 

сприйнятті і оцінці окремих зацікавлених сторін, по можливості представляючи 

кількісні результати показників. Серед методик оцінки соціальної ефективності, 

що ґрунтуються переважно на якісному аналізі даних, виділяють SIA (Social 

Impact Assessment), SRA (Social Return Assessment), SCBA (Social Costs-Benefit 

Analysis), SVA (Stakeholder Value Added). Активно використовуються Міжнародні 

принципи оцінки соціальних наслідків і результатів (IAIA, International Assosiation 

for Impact Assessment). 
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Соціальний ефект від КСВ регулярно оцінюють Коаліція екологічно 

відповідальних економік (CERES), Інститут соціальної та етичної 

відповідальності (ISEA). Розроблено стандарти соціальної звітності (АА1000, 

GRI, ISO, SA8000). Соціальні звіти надають можливість демонстрації соціальної 

відповідальності, але не припускають оцінку ефективності КСВ, тому деякі 

компанії не сприймають їх як інструмент менеджменту і не розуміють, як 

оцінювати ефективність реалізованих в рамках КСВ соціальних інвестицій [190]. 

Однак, систему основоположних корпоративних документів з питань 

корпоративної соціальної відповідальності бажано було б доповнити концепцією 

клієнтоорієнтованої політики. Вимогою часу є розробка і впровадження стандарту 

обслуговування клієнтів підприємств транспортного машинобудування, у т. ч. й 

залізничного, який передбачав би порядок оцінки якості обслуговування клієнтів. 

Машинобудівним підприємствам можна організовувати управління 

нефінансовими ризиками за наступними напрямками: підвищення якості послуг, 

що надаються клієнтам, а також впровадження в галузі клієнтоорієнтованої 

політики; підвищення ефективності управління екологічними ризиками в ході 

розробки та реалізації нових видів рухомого складу; забезпечення належного 

виконання зобов'язань роботодавця; просування політики соціально 

відповідального ведення бізнесу на всіх суміжних машинобудівних 

підприємствах галузі; підвищення відкритості та доступності інформації щодо 

забезпечення прав споживачів, екологічних та інших питань. Враховуючи 

технічну реорганізацію залізничного машинобудування, про що мова йшла у 

розділі 2.3 дисертаційного дослідження, особливу увагу слід також приділити 

зниження акціонерних ризиків, забезпечення прав міноритарних акціонерів і 

підвищенню транспарентності корпоративного управління [160]. 

Наступним важливим напрямком роботи з впровадження принципів 

корпоративної соціальної відповідальності в діяльність машинобудівних 

підприємств є взаємодія із зацікавленими сторонами. Машинобудівні транспортні 

підприємства використовують різні форми взаємодії із зацікавленими сторонами - 

від участі у процесі вироблення рішень з питань реформування до моніторингу та 
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оцінки виконання зобов'язань, прийнятих у сфері корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Головним напрямом робіт з управління нефінансовими ризиками є 

поліпшення роботи зі споживачами. На залізничних підприємствах необхідно 

передбачити окрему структуру, яка б здійснювала роботу зі споживачами. 

Співробітники структури повинні розглядати скарги, як надходять від 

споживачів, а також які б були наділені всіма необхідними повноваженнями для 

вирішення можливих конфліктних ситуацій і оперативного реагування на що 

надійшли звернення громадян і організацій. Покращення системи інформування 

клієнтів - це вимога часу, і підприємства залізничного машинобудування шукають 

засоби її реалізації. Підприємства розміщують інформацію для клієнтів в більш 

зручній і доступній формі, web-сайти багатьох підприємств галузі тепер містять 

спеціальні розділи із роботи зі споживачами. Результати перевірок якості 

клієнтського обслуговування знаходять свою реалізації в проектах подальшого 

удосконалення робити з клієнтами, підвищення конкурентоздатності 

підприємства [161]. 

Корпоративну соціальну відповідальність виробників залізничного 

рухомого складу можна розглянути на прикладі канадської компанії Bombardier. 

В основі діяльності компанії Bombardier в галузі корпоративної соціальної 

відповідальності лежить довгостроковий план, що складається з добре 

спланованих заходів. Ці заходи здійснюються під керівництвом спеціально 

призначених фахівців і все сильніше охоплюють всі напрямки повсякденної 

роботи. 

- За останні роки компанія здійснила ряд заходів щодо значного зменшення 

споживання води та енергії і зниження викидів парникових газів. 

- Портфель енергозберігаючих розробок ECO4 дозволить залізничним 

операторам підвищити енергетичну ефективність до 50%. 

- Компанія вкладає мільйони доларів у благодійні та спонсорські проекти в 

усіх країнах світу, де здійснюється її діяльність. 



161 

 

- Bombardier офіційно приєдналася до United Nations Global Compact, що 

представляє найбільшу в світі громадянську ініціативу щодо підтримки 

10 принципів у сфері прав людини, умов праці, захисту навколишнього 

середовища та боротьби з корупцією. 

- Діяльність Bombardier включена в два рейтинги Dow Jones Sustainability, 

які відстежують показники провідних стабільно розвиваються компаній 

по всьому світу. 

- Bombardier визнана однією з 10 провідних канадських компаній за 

програмою Canadian Climate Disclosure Leaders за видатні рівні 

відкритості інформації в проекті-звіті Carbon Disclosure Project 2008 - 

Canada 200 Report [162]. 

На жаль, виробники залізничного транспорту не приділяють увагу 

виданню спеціальних звітів із КСВ, а лише обмежуються відповідними 

сторінками на корпоративних сайтах. Таким чином важко зрозуміти, яка саме 

діяльність була проведена за звітних період. Є лише загальна інформація про 

заходи соціального спрямування, які виконують компанії. Одним з ефективних 

інструментів впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності 

в діяльність залізничних підприємств є нефінансова звітність і розкриття 

інформації про управління нефінансовими ризиками. 

У діяльність машинобудівних підприємств увійшла така практика, що в 

міру виконання зобов'язань, прийнятих підприємством в галузі корпоративної 

соціальної відповідальності, на web-сайті підприємства оновлюються 

інформаційні буклети для зацікавлених сторін: «Управління нефінансовими 

ризиками», «Взаємодія зі споживачами» та ін. Інформацію про вплив діяльності 

підприємств транспортного машинобудування на економіку, навколишнє 

середовище і суспільство доцільно вміщувати у Звіті про соціальну 

відповідальність та корпоративної стійкості, який слід підготовлювати на основі 

нового міжнародного стандарту нефінансової звітності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що значний вплив на діяльність 

компаній залізничної галузі справляють не тільки ринкові умови та вимоги, а у 
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дуже значній мірі – ще соціальні інституції. Це пов’язано, насамперед, із тим, що 

залізничний транспорт у процесі виробництва та експлуатації зачіпає багато 

соціальних сфер, які не можна не враховувати менеджменту залізничних 

підприємств. З одного боку, держава та державні інституції накладають 

обмеження на виробників, а з іншого, існують соціальні вимоги до підприємств, 

які останні стають змушені виконувати задля покращення бізнес-показників. 

Держава створює умови та сприяє розробці власної публічної позиції з 

корпоративної соціальної відповідальності залізничних машинобудівних 

підприємств, яка заснована на спільних цінностях та ув'язує їх із специфікою 

діяльності. Зокрема, для підприємств залізничного машинобудування найбільш 

значущими стали питання добросовісної поведінки на ринку, екологічної безпеки. 

Важливим є також проведення клієнтоорієнтованої політики. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

Дослідження сучасних тенденцій діяльності міжнародних компаній в 

індустрії транспортного машинобудування в Україні дозволяє зробити наступні 

висновки. По-перше, український ринок залізничного рухомого складу має 

надзвичайно велику ємність з урахуванням того, що залізничний парк значною 

мірою зношений. По залізниці зношеність рухомого складу за певними 

категоріями складає 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 років. Виходом із цієї ситуації могла б стати 

купівля технологій у розвинутих компаній, але в більшості випадків компанії 

пропонують або надто застарілі, або дуже дорогі технічні рішення. Залучити нові 

технології в українську промисловість можна шляхом входження на вітчизняний 

ринок закордонних розвинутих компаній, але на цьому шляху виникають 

перепони, в основному, з боку держави. Однією з головних проблем відставання 

вітчизняних виробників є недостатня інтегрованість у міжнародні ланцюжки 

поставок. 
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По-друге, при виході зарубіжних компаній на ринок України, основну увагу 

слід приділити, в першу чергу, інноваціям, які компанія може вивести на 

український ринок. Особливе місце серед інновацій нового продукту повинна 

займати енергоефективність, враховуючи прагнення України до більшої міри 

енергонезалежності. Інноваційність продукту може проявлятися у зниженні 

вартості без шкоди для якості самого продукту за рахунок спрощення деяких 

технологічних процесів. Оскільки платоспроможний попит в Україні дуже 

обмежений, інновації, пов'язані зі зменшенням собівартості продукту, матимуть 

великий успіх протягом найближчих 10 років. 

Сам вихід іноземних компаній залізничної галузі на український ринок слід 

проводити у вигляді спільного підприємства з 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 на сьогоднішній день існують вимоги держави із локалізації 

виробництва. Так, на початковому етапі бажаною є 50-відсоткова частка 

локальних українських виробників, яка з часом має бути збільшена до 70-80%. У 

такій ситуації іноземні компанії мають або знайти локальних виробників, або 

організувати додаткове виробництво комплектуючих на українській території. 

По-третє, довгострокові інвестиції на термін більше 10 років на даний час є 

неприйнятними для іноземних інвесторів. Найкращим виходом на український 

ринок слід вважати спільне підприємство, МСА із привнесенням сучасних 

технологій енергозбереження. Продукт співпраці (а саме рухомий склад і 

супутній комплекс сервісу), призначений для українського ринку, має бути не 

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

мірою спростили конструкцію, при цьому зробивши її більш дешевою та 

витривалою. Втім, 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. 

По-четверте, для зміцнення позицій залізничних підприємств на зовнішніх 

ринках збуту, експортну орієнтацію необхідно збільшити до 35%. Виручку від 
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експорту має бути використано в основному на імпорт новітніх техніки і 

технологій, а також комплектуючих виробів. Імпортна техніка може бути 

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

вироблена в Україні. Треба досягти збалансованості експорту та імпорту, а за 

рахунок власного виробництва задовольняти 60-80% платоспроможної потреби 

внутрішнього ринку продукції залізничного машинобудування. Події 2014-2015 

рр. в економіці України показали, наскільки високою є залежність українських 

виробників від імпортної продукції. Різка зміна курсу валют призвела до 

фактичної недоступності імпортованих компонентів за ціновим критерієм. У 

даному випадку проблема може бути вирішена шляхом локалізації виробництва 

основних вузлів і деталей на території України. 

У той же час, має бути застосований збалансований підхід з метою 

уникнення розміщення повного циклу виробництва на території України, оскільки 

це призведе до неоптимального використання виробничих можливостей та 

знизить гнучкість виробництва, яке має бути спрямоване на досягнення 

максимальних конкурентних переваг. В результаті, експортним продуктом може 

стати не тільки готовий рухомий склад, а й недоукомплектований (для 

подальшого збирання за кордоном) чи взагалі окремі вузли та агрегати, у 

виробництві яких українські підприємства мають значні конкурентні переваги. 

Для зменшення впливу перелічених негативних факторів менеджери 

підприємств залізничного машинобудування мають прагнути укладати договори з 

попередньою оплатою продукції, розширювати ринки збуту у Росії, Казахстані, 

Білорусі, Польщі, Прибалтиці та в інших країнах близького та далекого 

зарубіжжя. Після посилення позицій на ринках сусідніх країн підприємства 

можуть звернути увагу на такі ринки, як китайський, індійський та ринки 

африканських країн. 

Окремим фактором посилення ефективності та міжнародної 

конкурентоздатності виробників залізничного рухомого складу є соціальна 

відповідальність бізнесу. Така соціальна відповідальність полягає не стільки в 

турботі про, наприклад, мало мобільні групи населення та свободу їх пересування, 
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скільки у «вдячності» виробника громаді, серед якої знаходиться виробництво. 

Сюди може включатися 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. Сьогодні наявність на підприємстві розгалуженої програми 

корпоративної соціальної відповідальності дає додаткові конкурентні переваги 

при реалізації своєї продукції. Також, що дуже важливо для України, західні 

компанії охочіше співпрацюють з партнерами, які дбають про навколишнє 

середовище та проводять соціальні програми. 

Основні положення цього розділу знайшли своє відображення в 

публікаціях автора [286; 287; 289; 291; 299; 308]. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження визначено сутність трансформації 

міжнародної управлінської діяльності компаній галузі залізничного 

машинобудування; досліджено економічні закономірності індустрії залізничного 

машинобудування як специфічної підгалузі світового господарства; визначено 

основні складові, характерні риси, структурні елементи та оптимальні параметри 

ринку залізничного транспорту та функції його суб’єктів в умовах глобалізації; 

системно структуровано механізм управління компаніями з виробництва 

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

специфічних українських реаліях; досліджено трансформацію сучасних методів 

системи управління виробництвом та реалізацією продукції галузі залізничного 

машинобудування; визначено вплив світових кризових явищ на вибір 

пріоритетних напрямків на ринку залізничного транспорту; розроблено та 

обґрунтовано практичні рекомендації, спрямовані на прискорення процесу 

формування українського ринку залізничного транспорту, шляхів оптимізації 

діяльності компаній на ньому та виходу на зовнішні ринки. 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 

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 
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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 
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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 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 
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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 

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. 
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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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Додаток А – 

Статистичні дані по галузі залізничного машинобудування 



Таблиця А.1 

Виробництво та реалізація окремих видів промислової продукції за переліком продукції ЄС для статистики 

виробництва (PRODCOM) в Україні у 2010-2015 рр. 

  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн. 

  

Код за 

КВЕД-

2010 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів 29, 30 37 770   8 567   19 822   44 002   64 981   72 953   

Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 29 13 074   5 525   6 559   14 559   21 501   24 139   

Виробництво автотранспортних 

засобів 29.1 3 785   4 239   5 272   11 703   17 282   19 403   

Виробництво вузлів, деталей і 

приладдя для автотранспортних 

засобів 29.3 8 152   920   920   2 042   3 015   3 385   

Виробництво інших транспортних 

засобів 30 24 696   3 042   13 263   29 442   43 480   48 814   

Виробництво залізничних 

локомотивів і рухомого складу 30.2 5 839   2 621   12 808   28 431   41 986   47 138   

            2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 2011-2010 

 Відношення обсягів виробництва 

залізничних локомотивів і 

рухомого складу до попереднього 

року   123% -80% -55% -32% -11% 

  

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України. 

 

 



Таблиця А.2 

Індекси промислової продукції в Україні у 2010-2015 роках 

    Місяць (період) до відповідного місяця (періоду) попереднього року 

Відношення 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Січень-

грудень -13% -10% -4% -1% 8% 12% 

 

Джерело: дані Державної служби статистики України. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. А.1 – Співставлення індексу промислової продукції та динаміки 

виробництва залізничного рухомого кладу у 2010-2015 рр. 

 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 

України. 
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Рис. А.2 – Співставлення індексу промислової продукції та обсягів 

виробництва залізничного рухомого кладу у 2010-2015 рр. 

 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 

України. 

 

 

 



Таблиця А.3 

Експорт-імпорт продукції залізничного машинобудування в Україні у 2010-2015 рр. 
  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

  Вартiсть, 

тис.дол.США 

Вартiсть, 

тис.дол.США 

Вартiсть, 

тис.дол.США 

Вартiсть, 

тис.дол.США 

Вартiсть, 

тис.дол.США 

Вартiсть, 

тис.дол.США 

 Категорія Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

8601000000 

Залізничні локомотиви із 

зовнішнім джерелом 

електроживлення … 

3640,0 589,9 13501,9 29009,8 11741,6 49136,1 13324,6 16714,2 22918,6 16471,5 14217,5 13132,5 

8602000000 

Інші залізничні локомотиви; 

локомотивні тендери 

33123,5 1590,1 286348,5 10243,4 472168,2 21537,4 279047,6 10441,8 196239,6 17679,2 93861,2 3675,1 

8603000000 

Самохідні вагони 

пасажирські залізничні або 

трамвайні … 

154,4 961,8 970,3 21872,8 4,3 33210,4 343,2 357359,6 - 13496,2 - 7474,3 

8604000000 

Транспортнi засоби 

самохiднi або несамохiднi 

для ремонту та технiчного 

обслуговування залiзничних 

або трамвайних колiй … 

48,9 399,3 27,2 99,5 3596,1 4452,3 590,6 23490,5 355,7 8797,1 34,4 4456,4 

8605000000 

Вагони пасажирськi 

залiзничнi або трамвайнi, 

несамохiднi; … 

445,3 - 2397,2 362,9 87072,9 442,8 89016,0 1708,9 14812,1 788,3 12583,7 18784,6 

8606000000 

Вагони залізничні або 

трамвайні … несамохідні: 

44711,9 16423,5 234385,7 5977,6 1330894,5 20978,0 2908430,2 15577,5 3037999,9 2311,5 1913371,8 8276,0 

Всього 82124,0 19964,6 537630,8 67566,0 1905477,5 129756,9 3290752,1 425292,5 3272326,0 59543,7 2034068,6 55798,9 

8607000000 

Частини до залізничних 

локомотивів … 

118339,7 15997,7 282043,0 53925,9 514351,6 206473,4 770940,5 567458,2 482801,9 428236,0 327249,9 217622,4 

Всього 118339,7 15997,7 282043,0 53925,9 514351,6 206473,4 770940,5 567458,2 482801,9 428236,0 327249,9 217622,4 

  

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України. 



 

 

 
 

Рис. А.3 – Експорт-імпорт рухомого складу залізниць у 2010-2015 рр. 
 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 

України. 
 

 

 
 

Рис. А.4 – Експорт-імпорт комплектуючих до рухомого складу залізниць у 

2010-2015 рр. 
 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики 

України. 
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Додаток Б – 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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