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Постановка проблеми. Теперішній час харак-
теризується кардинальними змінами, обумовле-
ними четвертою інноваційною революцією у світі 
та відповідним використанням у процесі госпо-
дарювання провідних підприємств штучного інте-
лекту, а також упровадженням цифровізації, робо-
тизації тощо.

Зазначені зміни торкнулися всіх без винятку 
сфер функціонування підприємств залізничного 
транспорту, тому під час розгляду ефективності 
їх функціонування в сучасних умовах господа-
рювання слід обов’язково звернути увагу на той 
факт, що відомі стандартні підходи до управління 
нині несумісні з принципами сучасної цифрової 

економіки, а тому вже не раз довели свою неді-
євість, отже, потребують перегляду.

Особливо гостро це питання постає щодо 
інвестиційної діяльності АТ «Укрзалізниця», адже 
нині, в умовах майже повного зношення основних 
виробничих фондів, конкурентоспроможність під-
приємств залізничного транспорту перш за все 
визначається рівнем інвестиційної активності та 
масштабами інвестиційної діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням формування дієвої системи управління 
інвестиційною діяльністю, зокрема інвестицій-
ними проектами, що містить велике коло питань 
(від залучення інвесторів до формування й осо-
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У статті обґрунтовано необхідність пере
гляду положень управління інвестиційними 
проектами на підприємствах залізничного 
транспорту, що обумовлені кардинальними 
інноваційними змінами у світі та викорис
танням у процесі господарювання провідних 
підприємств цифрових технологій. Дослі
джено особливості управління інвестицій
ними проектами на підприємствах заліз
ничного транспорту в умовах цифровізації 
економіки. Обґрунтовано необхідність удо
сконалення організаційних аспектів форму
вання та реалізації інвестиційного проекту 
на основі використання цифрової інвестицій
ної платформи. Розкрито мету створення 
цифрової інвестиційної платформи підпри
ємств залізничного транспорту. Доведено, 
що використання цифрової інвестиційної 
платформи АТ «Укрзалізниця» в процесі 
формування та реалізації інвестиційного 
проекту дасть змогу підприємствам заліз
ничного транспорту отримати економіч
ний, тактичнооперативний, стратегічний 
та інформаційний ефект.
ключові слова: управління, інвестиційний 
проект, цифровізація, підприємство, заліз
ничний транспорт.

В статье обоснована необходимость 
пересмотра положений управления инве

стиционными проектами на предпри
ятиях железнодорожного транспорта, 
которые обусловлены кардинальными 
инновационными изменениями в мире 
и использованием в процессе хозяйство
вания ведущих предприятий цифровых 
технологий. Исследованы особенности 
управления инвестиционными проек
тами на предприятиях железнодорожного 
транспорта в условиях цифровизации эко
номики. Обоснована необходимость совер
шенствования организационных аспектов 
формирования и реализации инвестици
онного проекта на основе использования 
цифровой инвестиционной платформы. 
Раскрыта цель создания цифровой инве
стиционной платформы предприятий 
железнодорожного транспорта. Доказано, 
что использование цифровой инвести
ционной платформы АО «Укрзализныця» 
в процессе формирования и реализации 
инвестиционного проекта позволит пред
приятиям железнодорожного транспорта 
получить экономический, тактикоопера
тивный, стратегический и информацион
ный эффект.
ключевые слова: управление, инвестици
онный проект, цифровизация, предприятие, 
железнодорожный транспорт.

The article substantiates the necessity revision of the provisions of management of investment projects in railway transport enterprises, which are caused 
by radical innovation changes in the world and the use of leading enterprises of artificial intelligence in the process of management. It has been established 
that a completely new cluster of technologies is currently allocated – fundamental technologies that change not just some aspects of the interaction of vari
ous economic agents, but primarily the investment activity environment, its paradigm, that is, the basic principles on which the investment system was built 
and functioned before. The features of management of investment projects in railway transport enterprises in the conditions of digitization of economy are 
investigated. The necessity of improving the organizational provisions of the formation and implementation of an investment project based on the use of the 
use of the digital investment platform as a single industry integration tool, which will optimize the main investment business processes, will make transpar
ent the basic administrative procedures of the investment sphere in the railway industry and increase the attraction of foreign investors, is substantiated. 
The purpose and purposes of creating a digital investment platform for railway enterprises are revealed. The main ones are: the formation of a single infor
mation space for investment activities of rail transport enterprises; full control of business processes that occur during the implementation of an investment 
project; speeding up of administrative procedures by domestic and foreign investors; reduction of corruption risks during investment activity; increasing the 
attractiveness of rail transport for investors; transparent management of investment projects; improvement of the investment climate, etc. From the railway 
companies’ point of view, the theoretical basis for investment activity and, accordingly, the functioning of the investment platform should be the concept of 
strategic management of economic behavior, which will provide the basis for ensuring competitive advantages in the future. In general, the use of the digital 
investment platform JSC “Ukrzaliznytsya” in the process of formation and implementation of the investment project will allow railway enterprises to obtain 
economic, tacticaloperational, strategic and informational effects.
Key words: management, investment project, digitalization, enterprise, railway transport.
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  Економіка та управління підприємствами

бливостей реалізації інвестиційного проекту та 
визначення його економічної ефективності), при-
свячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 
науковців, таких як В.Л. Дикань, І.В. Токмакова, 
В.О. Овчиннікова, М.В. Корінь, А.В. Толстова [1], 
Х.З. Махмудов, І.І. Петренко [2], Г.П. Подшива-
ленко [3], Б.М. Щукін [4].

Особливості функціонування підприємств 
в умовах цифровізації економіки та дослідження 
відповідних змін у системі їх управління розкрито 
в працях таких науковців, як Дж. Мануйка [5], 
М. Янсіті, К. Лахані [6], К. Леторнео, С. Велан [7], 
І.В. Токмакова, Д.А. Шатохін, С.В. Мельник [8], 
А.І. Метляєва [9], В.В. Токарев [10], К.А. Куприна, 
Д.Л. Хазанова [11].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей управління інвестиційними 
проектами на підприємствах залізничного тран-
спорту в умовах цифровізації економіки та окрес-
лення організаційних аспектів формування й реа-
лізації інвестиційного проекту з використанням 
цифрової інвестиційної платформи.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення високих темпів економічного роз-
витку підприємства, його ефективної діяльності 
у довготерміновій перспективі, а також підвищення 
конкурентоспроможності значною мірою визна-
чається рівнем інвестиційної активності та масш-
табами інвестиційної діяльності підприємства, які 
залежать від ефективності механізму управління 
цією діяльністю [2].

Здійснення підприємством інвестиційної діяль-
ності неможливе без знання теорії та практики 
прийняття управлінських рішень у галузі розро-
блення її ефективних напрямів, ретельної екс-
пертизи окремих об’єктів можливого інвестування, 
формування оптимально збалансованого інвести-
ційного портфеля [3].

Первинною організаційною ланкою інвес-
тиційної діяльності є інвестиційний проект, 
саме поняття якого трактується дослідниками 
по-різному. Для того щоби повніше охопити бага-
тофункціональність поняття «інвестиційний про-
ект», Б.М. Щукін визначає його у двох аспектах: як 
документ і як конкретні дії інвестора щодо реалі-
зації своїх інвестиційних намірів. Згідно з першим 
аспектом інвестиційний проект – це спеціально 
підготовлена документація з максимально повним 
описом та обґрунтуванням усіх особливостей май-
бутнього інвестування. У такому розумінні проект є 
документованим інвестиційним планом. Щодо дру-
гого аспекту, то інвестиційний проект – це комплекс 
заходів, яких вживає інвестор задля реалізації 
свого плану нарощування капіталу. Дії інвестора 
мають бути оптимальними для досягнення постав-
лених цілей під час обмеження часових, фінан-
сових та матеріальних ресурсів. Двохаспектне 
визначення інвестиційного проекту дає можливість 

точніше й повніше окреслити питання його розро-
блення та експертизи. На думку науковця, за від-
сутності проекту не виникає предмета переговорів 
для ухвалення рішення між інвестором, його парт-
нерами та майбутніми кредиторами. На етапі реа-
лізації інвестування без наявності документова-
ного проекту неможливо ефективно координувати 
зусилля учасників проекту. Координуюча роль про-
екту, звичайно, поступово замінюється реальними 
укладеними договорами між учасниками, проте як 
довгостроковий план проект має значення аж до 
повної реалізації намірів інвестора [4].

Так, можна погодитися з вищенаведеною дум-
кою про зміст інвестиційного проекту та його базо-
вих положень, однак за останні декілька років прак-
тика управління інвестиційною діяльністю в різних 
напрямах господарювання піддається найсильні-
шому впливу з боку інноваційних високоінтелекту-
альних технологій, активно присутніх з другої поло-
вини минулого століття. До таких технологій сміливо 
можна зарахувати практично всі технології, що 
ведуть до цифровізації операційних процесів і про-
цесів взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності. 
Зазначене дає змогу вітчизняним підприємствам 
отримувати істотний зиск з цифровізації (рис. 1).

 

рис. 1. ефекти від цифровізації в системі 
менеджменту інвестиційної діяльності

Джерело: складено на основі [57]

Проте нині виділяється абсолютно новий клас-
тер технологій, а саме фундаментальні технології, 
які змінюють не просто деякі аспекти взаємодії різ-
них економічних агентів, але й саме середовище 
інвестиційної діяльності, її парадигму, тобто ті 
базові принципи, на яких інвестиційна система 
будувалася й функціонувала до цього.

Серед перших подібних технологій можна виді-
лити блокчейн, що є системою зберігання даних 
про операції у вигляді незмінної та абсолютно про-
зорої для кожного користувача послідовності, лан-
цюжків, блоків. Таким чином, формується перший 
крок до відкритої, але водночас абсолютно надій-
ної та захищеної системи обміну інформацією 
без посередників, отже, відсутність усіх належних 
витрат. Шляхи застосування такої універсальної 
системи практично безмежні, а це дає широкі мож-
ливості для повної трансформації інвестиційного 
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сектору як індустрії, що завжди ставить в пріори-
тет безпеку зберігання даних та операцій суб’єктів 
інвестиційної діяльності.

К. Леторнео та С. Велан [7] вважають, що біль-
шість інвестиційних установ почала свій шлях до 
цифровізації кілька років тому й має чітко визна-
чені стратегії в цьому напрямі. Зокрема, все більше 
суб’єктів інвестиційної діяльності використовують 
мобільні телефони та планшети для здійснення 
фінансових операцій, мобільний досвід стає клю-
човим аспектом цифрової стратегії, яку повинні 
вирішувати всі суб’єкти господарювання. Більш 
того, щоби йти в ногу зі швидко мінливих ринком, 
сучасним підприємствам доводиться адаптувати 
свої бізнес-моделі.

Підтверджує це й M. Джоберт, який зазначає, 
що гнучкість повинна стати домінуючим геном 
в ДНК кожного підприємства [9].

Таким чином, стратегія інноваційно-інвестицій-
ного розвитку підприємств залізничного транспорту 
у сфері інформаційних технологій, які відповіда-
ють поточним ринковим очікуванням, стане ключо-
вим фактором успіху в забезпеченні ефективності 
інвестиційної діяльності. Крім цього, підприємствам 
необхідно зосередити свої стратегії на моделі взає-
мовідносин з вітчизняними та міжнародними інвес-
торами, підвищити лояльність та налагодити про-
цес взаємодій. Зручність, швидкість та безпека – це 
не просто додаткові переваги, адже нині вони вже є 
стандартними вимогами швидко мінливих відносин 
між суб’єктами інвестиційної діяльності.

Задля цього пропонуємо поліпшити інвести-
ційний та діловий клімат вітчизняної залізничної 
галузі, що вважаємо за доцільне побудувати на 
основі цифровізації взаємодії підприємств заліз-
ничного транспорту та інвесторів.

Для цього слід створити цифрову платформу, 
на базі якої треба сформувати інвестиційний 
портал, систему управління інвестиційними про-
ектами, CRM-систему для роботи з інвесторами 
та єдину систему підприємств залізничного тран-
спорту України (рис. 2). Запропонована цифрова 
платформа повинна стати єдиним галузевим інте-
граційним інструментом, який дасть змогу, з одного 
боку, зробити прозорими основні адміністративні 
процедури інвестиційної сфери, а з іншого боку, 
сформувати галузеву BigData з можливістю опти-
мізації основних інвестиційних процесів.

Нині цифрова інвестиційна платформа повинна 
стати першим кроком у процесі подальшого ство-
рення загальної галузевої платформи в рамках 
реалізації корпоративної програми «Цифрова плат-
форма розвитку залізничного транспорту України».

Використання наскрізних технологій в інвес-
тиційній платформі буде актуальне не лише сьо-
годні, але й в майбутньому, адже в ній наведені 
в електронному вигляді основні типові для під-
приємств залізничного транспорту інвестиційні 

бізнес-процеси. Зазначене дасть змогу збільшити 
інвестиційну активність підприємств залізничного 
транспорту за рахунок поліпшення умов ведення 
бізнесу в усій галузі, відповідно, приросту інозем-
них та вітчизняних інвестицій.

Крім того, комплексна цифрова інвестиційна 
платформа дасть змогу істотно спростити відповідні 
адміністративні процедури й скоротити час розгляду 
заявок від інвесторів та забудовників, прискорити 
видачу необхідних для реалізації інвестиційних про-
ектів, дозволів (дозволи на будівництво, техноло-
гічне приєднання до інженерних мереж тощо).

Також завдяки комплексній цифровізації інвес-
тиційної сфери залізничного транспорту керів-
ництво АТ «Укрзалізниця» може отримувати 
найактуальніші аналітичні дані для прийняття сво-
єчасних управлінських рішень. Отже, цілями ство-
рення цифрової інвестиційної платформи стануть 
формування єдиного інформаційного простору 
інвестиційної діяльності підприємств залізничного 
транспорту; повний контроль бізнес-процесів, що 
відбуваються під час реалізації інвестиційного 
проекту; прискорення проходження адміністра-
тивних процедур вітчизняними та закордонними 
інвесторами; зниження корупційних ризиків під час 
здійснення інвестиційної діяльності; підвищення 
привабливості залізничного транспорту для інвес-
торів; прозоре управління інвестиційними проек-
тами; поліпшення інвестиційного клімату тощо.

Цифрова інвестиційна платформа АТ «Укрза-
лізниця» є інтегрованою системою, яка вирішує 
традиційні та специфічні завдання інвестиційної 
діяльності підприємств залізничного транспорту 
з урахуванням експлуатаційно-технологічних та 
організаційно-економічних особливостей кожного 
підприємства залізничного транспорту, а також 
є невід’ємною частиною моделі функціонування 
галузі. Ця платформа повинна бути певною мірою 
стандартизована для можливості використання її 
всіма підприємствами залізничного транспорту, 
а також досить гнучкою, щоби враховувати специ-
фічні особливості конкретного підприємства галузі.

З боку підприємств залізничного транспорту 
теоретичною основою інвестиційної діяльності та, 
відповідно, функціонування інвестиційної плат-
форми повинна стати концепція стратегічного 
управління економічної поведінки, що створить 
підґрунтя для забезпечення конкурентних переваг 
всього залізничного транспорту в майбутньому.

Отже, використання цифрової інвестиційної 
платформи АТ «Укрзалізниця» в процесі форму-
вання та реалізації інвестиційного проекту дасть 
змогу підприємствам залізничного транспорту 
отримати ефекти: по-перше, економічний, що 
виражається у збільшенні кількості прибутку, що 
буде досягатися за рахунок підвищення інвестицій-
ної активності та, відповідно, зростання кількості 
реалізованих інвестиційних проектів; по-друге, так-



79

  Економіка та управління підприємствами

тично-оперативний, що виражається в розробленні 
раціональної економічної поведінки, спрямованій 
на вирішення ситуаційних інвестиційних проблем 
в короткостроковому періоді, моніторингу та контр-
олі реалізації прийнятих інвестиційних рішень 
менеджерами всіх рівнів; по-третє, стратегічний, 
що виражається в науковому обґрунтуванні інвес-
тиційних стратегічних орієнтирів, завдань, планів 
розвитку підприємства, розробленні ефективної 
інвестиційної програми, підвищенні рівня раціо-
нальності економічної поведінки підприємства; 
по-четверте, інформаційний, що характеризує 
максимізацію співвідношення використовуваних 
на підприємстві під час формування та реаліза-
ції інвестиційних проектів інформаційних ресурсів 
і витрат на їх збирання, оброблення, зберігання та 
необхідні для цього інформаційні потоки.

висновки з проведеного дослідження. Отже, 
вдосконалено організаційні положення формування 
та реалізації інвестиційного проекту на підприєм-

ствах залізничного транспорту за рахунок викорис-
тання цифрової інвестиційної платформи як єдиного 
галузевого інтеграційного інструмента, що дасть 
змогу оптимізувати основні інвестиційні бізнес-
процеси, зробить прозорими основні адміністра-
тивні процедури інвестиційної сфери в залізничній 
галузі, а також активізує залучення вітчизняних та 
іноземних інвесторів. Загалом використання циф-
рової інвестиційної платформи АТ «Укрзалізниця» 
в процесі формування та реалізації інвестиційного 
проекту дасть змогу підприємствам залізничного 
транспорту отримати економічний, тактично-опера-
тивний, стратегічний та інформаційний ефект.
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