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ВСТУП
Успішна діяльність будь�якого сучасного підприєм�

ства залежить від його інвестиційної політики. Обме�
женість фінансових ресурсів, зовнішній тиск конку�
рентів, економічна криза в країні примушує керівницт�
во підприємств приймати до реалізації лише найбільш
ефективні інвестиційні проекти та формувати оптималь�
ний інвестиційний портфель, який дозволить власникам
максимізувати дохідність, а також забезпечити належ�
ний рівень конкурентоспроможності на ринку. Саме
правильно сформований економічний механізм взає�
модії суб'єктів при розробці інвестиційних програм ско�
рочує час на прийняття рішень та збільшує віддачу на
вкладений капітал.

Механізм прийняття інвестиційних рішень на під�
приємствах розглядався в працях таких науковців, як:
Бланк І. [1], Бромвич М. [2], Норткотт Д. [3],Федченко
Т.В., Попович Н.П. [4] тощо.
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Розглядаються питання щодо удосконалення економічного механізму взаємодії суб'єктів

інвестиційної діяльності транспортних холдингів з урахуванням специфіки їх діяльності. Зап#

ропоновані методичні положення щодо обгрунтування інвестиційних рішень, які дозволяють

врахувати інтереси всіх учасників інвестиційного процесу холдингу.
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the interests all participant investment process holding.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення потреби та удосконален�

ня економічного механізму взаємодії суб'єктів інвести�
ційної діяльності транспортних холдингів з урахуванням
інтересів всіх учасників інвестиційної процесу та специ�
фіки діяльності холдингових компаній.

РЕЗУЛЬТАТИ
Транспортний холдинг — це компанія, яка існує в

будь�якій організаційно�правовій формі, основною ме�
тою діяльності якої є здійснення транспортування (ван�
тажів або пасажирів) та/або надання послуг, що суп�
роводжують транспортний процес (експедиція, ремонт,
обслуговування), складається з головного (материнсь�
кого) та хоча б одного залежного (дочірнього) транс�
портного підприємства, де материнська компанія три�
має контрольний пакет акцій дочірнього підприємства,
який дає їй право не лише контролювати, а й приймати
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всі основні рішення та викону�
вати функції виробничого і ке�
руючого центру.

Інвестиційна діяльність
транспортної компанії перед�
бачає наявність об'єктів та
суб'єктів інвестування. Стосов�
но транспортного холдингу ви�
діляють п'ять груп суб'єктів
інвестування: транспортний
холдинг, держава, іноземний
інвестор, фінансово�кредитні
установи та функціональні
учасники. Всі вони взаємоді�
ють між собою, виконуючи при
цьому свої функції. Деякі з них
можуть виступати лише або як
інвестори, або як учасники, а
деякі — виконувати ці дві
функції одночасно. Крім цього,
всі суб'єкти інвестиційної
діяльності транспортного холдингу поділяються на учас�
ників та зовнішніх і внутрішніх інвесторів.

Пріоритетним об'єктом інвестування транспортних
холдингів є виробнича інфраструктура, застарілість якої
призводить до зростання собівартості перевезень та
погіршення фінансового стану компанії.

Аналіз сучасних джерел [1—4] показав, що на сьо�
годнішній день функціонує
певний економічний ме�
ханізм взаємодії суб'єктів
при розробці інвестиційних
програм в холдингах, який,
на нашу думку, має певні не�
доліки:

1) не враховує вплив та
інтереси таких основних
учасників інвестиційного
процесу, як зовнішні інвес�
тори;

2) реалізація інвести�
ційних проектів за залишко�
вим принципом, який є
прийнятним для більшості
холдингових транспортних
компаній, не завжди озна�
чає, що даний принцип є
найбільш ефективним;

3) не враховує особли�
востей прийняття управлі�
нських рішень у транс�
портній холдинговій ком�
панії, а саме: залежність
результатів діяльності під�
приємств транспорту від на�
явних виробничих фондів
внаслідок високої фондоє�
мності та капіталомісткості
галузі.

Таким чином, виникає
об'єктивна необхідність в
удосконаленні існуючого

економічного механізму взаємодії суб'єктів інвестицій�
ної діяльності транспортних холдингів при розробці
інвестиційних планів розвитку, які дадуть змогу підви�
щити ефективність діяльності транспортних компаній в
умовах жорсткої конкуренції.

Удосконалити існуючий механізм пропонується за
рахунок врахування методичних положень щодо об�

Рис. 1. Методичні положення щодо обгрунтування інвестиційних
рішень транспортною холдинговою компанією

Рис. 2. Схема запропонованого економічного механізму взаємодії
суб'єктів при розробці інвестиційних програм транспортними

холдингами
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грунтування інвестиційних рішень, який включає в себе
три блоки (рис. 1).

Основними компонентами нового економічного ме�
ханізму виступають об'єкт управління (процес розроб�
ки та прийняття інвестиційних рішень у транспортному
холдингу), суб'єкт управління (внутрішні та зовнішні
інвестори) та фактори зовнішнього і внутрішнього се�
редовища холдингу (рис. 2).

Удосконалений економічний механізм включає на�
ступні етапи: 1 етап — аналіз діяльності транспортно�
го холдингу, який полягає в дослідженні діяльності як
дочірніх підприємств (транспортних та нетранспортних
компаній), так і діяльності материнської компанії; 2
етап — виявлення проблем діяльності, тобто на цьому
етапі визначають об'єкти інвестування або види інвес�
тиційних рішень, найчастіше це інвестиційні рішення,
направлені на оновлення основних фондів підприєм�
ства; 3 етап — розробка інвестиційних проектів, що
відповідають стратегічним цілям діяльності холдингу;
4 етап — визначення "гальмувальних підприємств з
пріоритетним напрямом інвестування"; 5 етап — фор�
мування інвестиційної програми холдингу з визначен�
ням оптимального вкладу кожного з учасників інвес�
тиційного процесу; 6 етап — визначення доцільних для
реалізації інвестиційних проектів за допомогою коеф�
іцієнта спряжності; 7 етап — реалізація інвестиційних
проектів; 8 етап — моніторинг та контроль інвестицій�
ної програми.

На реалізацію першого, другого, третього, четвер�
того, шостого та сьомого етапів мають вплив лише
внутрішні інвестори (власники та керівники), а на реалі�
зацію п'ятого та восьмого етапів — внутрішні та зовнішні
інвестори (власники, керівники, фінансово�кредитні
установи, держава, іноземні інвестори).
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ВИСНОВКИ
Запропонований економічний механізм взаємодії

суб'єктів при розробці інвестиційних програм розвитку
має ряд переваг:

1) враховує інтереси не тільки внутрішніх, а й зов�
нішніх інвесторів транспортного холдингу;

2) передбачає особливості діяльності холдингової
компанії;

3) включає блоки, які створюють методичну осно�
ву для реалізації економічного механізму (етап чотири,
п'ять та шість).

Застосування на практиці даного механізму дозво�
лить транспортним холдингам скоротити час на прий�
няття інвестиційних рішень та підвищити інвестиційну
привабливість на ринку транспортних послуг.

Представлений економічний механізм та методичні
положення можуть бути використані для підвищення
ефективності інвестиційної діяльності будь�якого хол�
дингу.
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