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ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВИХ 
ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ 

В умовах структурної перебудови економічної системи України питання, 
пов'язані з діяльністю нових організаційних форм господарювання та ведення 
бізнесу, є актуальними. Зазначена актуальність пояснюється тим, що перехід 
від адміністративних до ринкових методів організації виробництва, обігу, 
розподілу і перерозподілу суспільних благ об'єктивно супроводжується появою 
новітніх організаційних технологій у сфері управління великими компаніями за 
ознаками доходу від діяльності, кількістю працюючих, розміром забезпечених 
зобов'язань перед кредиторами. Тобто економічна політика в будь-якій державі 
має враховувати діяльність компаній, які контролюють великі фінансові 
ресурси і потоки капіталів. 

Однією з важливих тенденцій розвитку економіки є виникнення та 
поширення корпоративних об'єднань, більшість з яких представлена у вигляді 
холдингових компаній. В світовій практиці холдингові компанії - це перш за 
все фінансові центри, навколо яких об'єднуються окремі компанії, не 
втрачаючи при цьому своєї комерційної самостійності. На сьогодні всі 
найбільші корпорації США і Західної Європи мають у своєму складі 
фінансовий центр у вигляді холдингової компанії. 

Якщо розглядати історичний аспект, то перші холдингові компанії 
з'явилися в США наприкінці XIX століття, як особливий тип фінансової 
компанії, яка створювалась для володіння контрольними пакетами акцій інших 
компаній з ціллю контролю та управління їх діяльності. Правова основа 
організації холдингових компаній була створена в 1889 році, коли в штаті Нью-
Джерсі з ціллю розширення корпоративної системи було дозволено створення 
холдингових компаній. Вже у кінці двадцятих років із 513 найбільших 
американських корпорацій, акції котрих котирувались на Нью-Иоркській 
фондовій біржі, 487 характеризувались наявністю холдингових відносин. До 
середини вісімдесятих років в США було зареєстровано більше 6000 холдингів 
і 35500 їх відділень, що контролюють активи на суми, які перевищують 2200 
млрд. дол. 

Одна з найбільших і найстаріших компаній British Petroleum, створена у 
1901 році як англо-перська нафтова компанія з виробництва, перевезення 
нафти, газу, хімічних продуктів, пластмас та мінеральної сировини, стала 
холдингом ще в 1954 році. British Petroleum також спеціалізується на продажу 
нафтопродуктів, будівництві бензозаправок тощо. British Petroleum має 
представництва в понад 100 країнах світу: Великобританії, Колумбії, Венесуелі, 
США (Аляска), Канаді, Алжирі, Китаї, В'єтнамі, Азербайджані, на Близькому 
Сході. 1997 року досягнуто домовленості про видобування газу в Росії. До своєї 
діяльності British Petroleum, як правило, залучає субпідрядні та підрядні 
організації. Серед останніх - Western Geophisical, Schlumberger, Halliburton, 
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является баланс интересов, то есть наличие таких норм и ценностей, которые 
понятны и приемлемы обоими участниками взаимоотношений. 

В условиях новой информационной экономики XXI века и образования 
глобального информационного пространства изменяются модели 
взаимодействия предприятий. Свои отношения они строят на доверии и 
сотрудничестве, на достижении баланса между соревнованием, конкуренцией и 
сотрудничеством, командной работой, используя модели электронного 
взаимодействия, осуществляя формирование виртуальных предприятий. Такое 
поведение предприятий в конечном счете определяет устойчивые связи между 
предприятиями и способствует снижению трансакционных издержек, 
повышению уровня финансовой устойчивости предприятий и уровня их 
экономической безопасности. Оперативный доступ к огромному объему 
бизнес-информации для ее эффективного использования осуществляется через 
Корпоративный Информационный Портал, который является важным 
элементом современного механизма управления предприятием. 
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авіакомпанії регіону Азії/Тихого Океану приходиться 32%. 
Також на основі даних за 2005 рік можна зробити висновки про те, що в 

порівнянні з 2004 роком перевезення авіаційним транспортом зросли на 17,9% 
та склали 4,0 млн. чол. 

На міжнародних рейсах Українськими авіакомпаніями було перевезено 
1,8 млн. пасажирів. Обсяги перевезень на внутрішніх регулярних маршрутах 
зросли в порівнянні з 2004 роком на 15,1%, перевезено було 0,8 млн. 
пасажирів. Доля внутрішніх регулярних пасажирських перевезень в загальних 
обсягах досягла майже 21%. 

Згідно з результатами першого півріччя 2005 року авіакомпанія 
„Аеросвіт" перевезла 569,5 тисяч пасажирів - це на 29,93% більше, ніж за 
аналогічний період в 2004 році. Обсяг перевезених пасажирів на повітряних 
лініях „Аеросвіт" на протязі 6 місяців 2005 року в порівнянні з січнем-червнем 
минулого року збільшився на 29,14% и досяг 1372,3 млн. пасажиро-
кілометрів. 

Аналіз регулярних міжнародних перевезень в регіональному аспекті 
показує, що найбільша доля пасажирських перевезень припадає на Європу 
(40,6%), потім регіон - (24,6%), далі Північна Америка (18,7%). По вантажним 
перевезенням найбільшу питому вагу займає Азія, Тихий Океан (42,1%), 
Європа (32,7%), Північна Америка - (15,7%). 

Найбільш динамічним вважається ринок регіону Тихого океану, який 
згідно з оцінками експерта збільшується двічі кожні 10 років. 
Найперспективнішим та найбагатшим в цьому регіоні вважається китайський 
авіаційний ринок. Темпи росту внутрішніх авіаційних перевезень 
перевищують 11% в рік, що більше ніж у 2,5 разів перевищує загальні світові 
показники (приблизно 4% в рік). 

Також необхідно зауважити, що на повітряному транспорті за останні 20 
років відбулися значні зміни, які викликали виникнення нових форм та 
методів конкурентної боротьби, удосконалення системи управління 
виробництвом, та ускладнення зв'язків між попитом та пропозицією на ринку 
надання послуг з авіаційних перевезень пасажирів. 
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕРЕГУЛЯРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В 
УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ПОВІТРЯНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Відповідно до широких міжнародних правових рамок, що склалися з 1944 
року, регулярні і нерегулярні авіатранспортні перевезення регулюються 
відповідно до двох різних режимів, регулярні перевезення регламентуються на 
основі двосторонніх угод між державами, а нерегулярне обслуговування, як 
правило, на основі однобічних правил, які встановлюються урядами, хоча 
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