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АНОТАЦІЯ 

Жихарцева О. О. Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

– Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації здійснено ґрунтовне дослідження комплексу питань, 

пов’язаних із формуванням засад теоретичного наукового підходу до 

здійснення процесу формування організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем та 

запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. Об’єктом дослідження є 

організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем. Предметом є сукупність теоретико-

методичних та організаційно-прикладних положень щодо організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем. На основі аналізу наукових джерел досліджено сутність 

та зміст трактування економічної природи концентрації капіталу, створення 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем. Виявлено характерні передумови 

створення і розвитку основних форм інтеграції банківського та промислового 

капіталу.  

За результатами проведеного аналізу наукових підходів до трактування 

сутності та змісту поняття “організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем” уточнено його 

визначення як сукупність методів управління, аналізу, контролю, оцінки 

діяльності суб’єктів господарювання та заходів із організації їх діяльності, а 

також систему прогнозування і планування розвитку суб’єкта господарювання 

та інформаційного забезпечення з метою створення більш ефективного та 
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якісного управління і які в сукупності забезпечать досягнення інтересів та 

кінцевих цілей суб’єкта господарювання. 

Визначено основні переваги та недоліки для кожної складової 

інтегрованої корпоративної системи. Проаналізовано основні завдання 

організаційно-економічного механізму, серед яких виділено наступні: 

окреслення шляхів та критеріїв досягнення стратегічних цілей, виявлення 

ключових факторів, від яких залежить результативність діяльності інтегрованих 

корпоративних систем, прогнозування результативності та ефективності 

господарської діяльності учасників інтегрованих корпоративних систем. 

Виокремлено характерні ознаки класифікації фінансово-промислових 

груп як однієї з найбільш використовуваних форм інтеграції капіталів, автором 

запропоновано власне трактування їх визначення як диверсифікованих 

багатофункціональних структур корпоративного типу, утворених у результаті 

об’єднання капіталів фінансової та нефінансової сфери з метою технологічної 

або економічної інтеграції для створення найбільш сприятливого фінансового 

середовища та для реалізації великомасштабних бізнес-проектів і програм, з 

метою максимізації прибутку і рентабельності, підвищення ефективності 

виробничих і фінансових операцій, посилення конкурентоспроможності на 

зовнішньому і внутрішньому ринках. 

Проведено порівняльний аналіз, узагальнення тенденцій та комплексну 

оцінку основних показників діяльності вітчизняних інтегрованих 

корпоративних систем у розрізі особливостей інвестиційної діяльності та 

виявлення макроекономічних передумов впливу на ефективність їх управління 

та функціонування.  

Встановлено, що на як промислових, так і фінансових їх складових 

позначилися рецесивні настрої у національному економічному та політичному 

середовищі, що відобразилося у зниженні фінансових показників діяльності 

таких фінансово-промислових груп, як СКМ та “Інтерпайп”, втраті фінансової 
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стійкості групи “Приват”, інших державних і акціонерних інтегрованих 

корпоративних систем. 

Для детального аналізу основних макроекономічних передумов впливу на 

діяльність інтегрованих корпоративних систем автором запропоновано 

використати їх умовний поділ на фактори мега-, макро- та мікросередовища 

функціонування інтегрованих корпоративних систем. Такий розподіл дозволить 

розробити більш ґрунтовні стратегії розвитку, запропонувати доцільний 

перелік заходів щодо підвищення ефективності побудови та функціонування 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем. 

Обґрунтовано вибір напрямів структурних змін у національній економіці 

для забезпечення раціонального організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем. 

Запропоновано інструментарій структурної адаптації зарубіжного досвіду 

діяльності інтегрованих корпоративних систем шляхом побудови моделі 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю їх діяльності 

та визначення основних напрямів його вдосконалення. 

Розроблено рекомендації щодо вибору напрямів структурних змін у 

межах глобальних проблем: монополізації виробництва, тінізації економіки, 

корупції та масштабного податкового тиску. Визначено, що такими напрямами 

можуть бути: гармонізація законодавства України та ЄС, балансування на грані 

застосування антимонопольного законодавства та ефекту від концентрації 

капіталу, реалізація дієвих програм пільгового оподаткування, контроль за 

цільовим використанням коштів, прозорість ведення господарської діяльності 

та ін. 

Акцентовано увагу на проблематиці формування шляхів та моделі 

вдосконалення організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем. Виходячи з 

ускладнень фінансово-економічних умов національної економіки, труднощів у 
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забезпеченні необхідних за обсягом і структурою фінансових ресурсів, 

обґрунтовано необхідність побудови екосистеми та напрямів удосконалення 

організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих корпоративних 

систем шляхом диверсифікації зусиль, рівнів та об’єктів аналізу макро- та 

мікроекономічної ситуації. 

Запропоновано модель реалізації організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем, що 

створить основу для забезпечення високих темпів нарощування ресурсного 

потенціалу ІКС та дозволить у повному обсязі реалізувати її цілі, задачі та 

досягти стратегічної мети. 

Ключові слова: інтегровані корпоративні системи, організаційно-

економічний механізм, діяльність, управління, ефективність.  

 

ANNOTATION 

Zhyhartseva O. О. Organizational and Economic Mechanism of 

Management of the Efficiency of Integrated Corporate Systems. – The 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate of Economic Sciences Degree by specialty 08.00.03 – 

Economics and Management of National Economy – Lviv University of Trade and 

Economics, Lviv, 2018. 

In the dissertation there is a deep investigation of complex of questions related 

to developing principles of theoretic scientific approach to implementation of the 

process of forming organizational and economic mechanism of management of 

efficiency of integrated corporate systems activity and there are suggested ways of 

it’s improvement. The object of investigation is organizational and economic 

mechanism of management of efficiency of integrated corporate systems activity. The 

subject is assemblage of theoretical, methodical, organizational and applied principles 

of organizational and economic mechanism of management of efficiency of 

integrated corporate systems activity. 
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Basing on the analysis of scientific sources we have investigated the entity and 

the content of economic nature of capital concentration interpretation, creation of 

organizational and economic mechanism of management of efficiency of integrated 

corporate systems activity. The preconditions of creation and development of basic 

forms of bank and industrial capital integration are discovered. 

According to the results of analysis of scientific principles of the interpretation 

of the entity and content of “organizational and economical mechanism of 

management of efficiency of integrated corporate systems activity” concept, it’s 

definition is clarified as assemblage of management, analysis, control and estimating 

methods of activity of agriculture subjects and  events of organization of it’s activity, 

and also the system of forecasting and planning of agriculture subject and 

informational provision to create more effective and qualitative management and all 

of these will help to reach goals and interests of agriculture subject. 

The advantages and disadvantages for every part of integrated corporate system 

are defined. The main tasks of organizational and economic mechanism, which are: 

ways and criteria of reaching strategic goals, detection of key factors, on which 

depend the results of integrated corporate systems activity, forecasting of 

effectiveness of agricultural activity of participants of integrated corporate systems 

have been analyzed. 

There basic features of financial and industrial groups classification as the most 

common forms of capital integration are highlighted.  The author suggested 

interpretation of it’s definition as diversified multifunctional structures of corporate 

type, which were created as a result of association of capitals of financial and not 

financial sphere with the goal of technical or economical integration to create the 

most favorable financial environment and for implementation of big business projects 

and programs to maximize income and profitability, to increase effectiveness of 

manufacturing and financial operations, enhancement of competitiveness on external 

and internal markets. 
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The comparative analysis, generalization of trends and complex estimation of 

basic indices of national integrated corporate systems activity according to features of 

investment activity and revealing macroeconomic preconditions of influence on it’s  

management and functioning effectiveness have been made. 

Both industrial and financial components felt really bad in economic and 

political environment, which was shown on the example of decreasing financial 

indices of such groups as “SKM” and “Interpipe”, loss of financial stability of 

“Private” group and other integrated corporate systems. 

For deeper analysis of basic macroeconomic preconditions of influence on 

activity of integrated corporate systems the author suggested to use it’s conditional 

division on factors of mega-, macro and micro environment of integrated corporate 

systems functioning. Such division will contribute for better strategies development 

as well as will suggest the list of actions for increasing effectiveness of creating and 

functioning organizational and economic mechanism of management of efficiency of 

integrated corporate systems activity. 

In this dissertation it is substantiated the choice of directions of structure 

changes in national economics for provision of rational organizational and economic 

mechanism of management of efficiency of integrated corporate systems activity. The 

toolkit of structural adaptation of international experience of integrated corporate 

systems activity by creating the model of organizational and economic mechanism of 

management efficiency of their activity and determination of main directions of it’s 

improvement is proposed. 

The recommendations for choosing directions of structural changes within such 

global problems as: monopolization of manufacturing, shadow economy, corruption 

and high tax pressure have been developed. It was found that such directions are: 

harmonization of Ukrainian and European legislation, balancing antimonopoly 

legislation and capital concentration effect, implementation of efficient programs of 

respite taxing, reasonable money spending control, transparency of agricultural 

activity, etc. 
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The attention is focused on the problem of finding ways and development of 

the model of improvement of organizational and economic mechanism of 

management of efficiency of integrated corporate systems activity. Considering the 

complications of financial and economic conditions of national economics, 

difficulties in provision of financial resources, different by their amount and 

structure, the necessity of making an ecosystem and directions of improvement of 

organizational and economic mechanism of integrated corporate systems activity by 

diversifying efforts, levels and objects of analysis of macro- and micro economic 

situation have been substantiated. 

The model for development of organizational and economic mechanism of 

management of efficiency of integrated corporate systems activity, which will create 

the basis for provision of high tempo of raising the resource potential IKC and will 

help to reach all of it’s goals, tasks and strategic purposes, have been proposed. 

Keywords: integrated corporate systems, organizational and economic 

mechanism, activity, management, efficiency. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Глобалізація економічних процесів у макро- та 

мікросередовищі зумовлює орієнтацію національних економік на формування 

структур, що мали б високий рівень конкурентного потенціалу та фінансової 

стійкості до динамічних ринкових, правових і політичних змін. Такими 

структурами на сучасному етапі розвитку стають інтегровані корпоративні 

системи, що концентрують промисловий та фінансовий капітал для забезпечення 

високого рівня конкурентоспроможності національної економіки. 

Рівень інтеграції капіталу, масштаби та результати діяльності інтегрованих 

корпоративних систем залежать від ефективності управління ними, а отже від 

організаційно-економічного механізму, в розрізі його основних принципів, 

методів та інструментів. Формування дієвого організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем, який дозволив би оперативно реагувати на зміни зовнішнього 

середовища, стабільно розвиватися, зберігати та зміцнювати стійку позицію на 

ринку і був би здатним забезпечити ефективність управління, є важливим 

завданням, вирішення якого сприятиме подальшому розвитку економічної 

системи та соціально-економічних зв’язків у національній економіці.  

Питання щодо формування та впровадження організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем за умов макроекономічної нестабільності національної економіки є 

актуальними на сучасному етапі її розвитку, тому вищевикладеним зумовлюється 

актуальність і доцільність дослідження за темою дисертаційної роботи. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі проблемам інтеграції капіталу, 

формуванню інтегрованих корпоративних систем і впровадженню ефективного 

організаційно-економічного механізму управління ними присвячено чимало 

фундаментальних праць, орієнтованих на вивчення окремих аспектів зазначеної 

проблематики. Вагомий внесок у дослідження формування організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності в інтегрованих 
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корпоративних системах за умов макроекономічної нестабільності національної 

економіки зробили вчені: О. Акімова, І. Алексєєв, В. Апопій, О. Барановський, 

Г. Башнянин, О. Борик, В. Венгер, В. Волошенюк, Ю. Вовк, П. Віблий, 

Є. Воробйов, З. Ватаманюк-Зелінська, А. Гальчинський, Х. Горбова,  

В. Глущенко, А. Герасименко, М. Галянтич, С. Захарін, Н. Зайцева, О. Ковтун,  

В. Костицький, А. Кузнецов, О. Кундицький, В. Кучеренко, П. Куцик,   

В. Куцик, В. Лаптев, В. Лещук, Ю. Лузан, Т. Момот, Н. Процун, С. Онишко,  

Ю. Параніч, Є. Поліщук, С. Попова, О. Пугієв, Р. Русин-Гриник, А. Сафронова, 

Ю. Сафонов, О. Сальник, Б. Семак, Н. Сментина, Л. Федулова, Г. Шушаков та ін. 

Разом з тим, не всі аспекти цієї складної і багатогранної проблеми 

з’ясовані і отримали належне обґрунтування. Багато положень носять 

суперечливий характер і залишаються відкритими для обговорення. 

Насамперед потрібно чітко визначити особливості формування організаційно-

економічного механізму управління ефективністю господарської діяльності в 

інтегрованих корпоративних системах за умов макроекономічної нестабільності 

національної економіки. 

Поглибленого дослідження потребує питання щодо шляхів вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності в 

інтегрованих корпоративних системах. Невирішеними залишаються питання 

щодо оцінки ролі фінансових установ у фінансовому забезпеченні інтегрованих 

корпоративних систем. 

Все вищезазначене визначає актуальність обраної теми дисертації, її 

практичну значущість, мету, конкретні завдання та напрями дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідних тем 

Львівського торговельно-економічного університету: “Структурні моделі і 

механізм інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в 

сфері торгівлі і послуг” (номер державної реєстрації 0116U006452) –  

удосконалена модель організаційно-економічного механізму управління 
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інтегрованими корпоративними системами;  “Проблеми метрологічного аналізу 

економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008262) – визначено 

особливості вияву системи напрямів структурних зрушень макросередовища 

функціонування інтегрованих корпоративних систем; “Проблеми 

функціонування та розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 

0111U008260) – розроблені підходи до удосконалення управління ефективністю 

інтегрованих корпоративних систем за умов макроекономічної нестабільності 

національної економіки.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

теоретичних основ, науково-методичних і практичних рекомендацій для 

удосконалення організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

діяльності інтегрованих корпоративних систем.  

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі було 

сформульовано та вирішено такі завдання: 

 дослідити науково-теоретичні підходи до визначення поняття та 

структури інтегрованих корпоративних систем; 

  проаналізувати діючі класифікації інтегрованих корпоративних систем і 

запропонувати удосконалену у відповідності до сучасних умов розвитку 

національної економіки; 

 виявити особливості організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем; 

 визначити основні тенденції та здійснити економічну оцінку сучасного 

стану та перспектив інвестиційної діяльності інтегрованих корпоративних 

систем; 

 ідентифікувати вплив системи макроекономічних передумов на 

функціонування й управління інтегрованими корпоративними системами; 

 розробити рекомендації та інструментарій адаптації зарубіжного досвіду 

діяльності інтегрованих корпоративних систем до умов сучасного розвитку 

національної економіки; 
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 сформулювати основні напрями структурних змін у національній 

економіці для зростання ефективності організаційно-економічного механізму 

управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем; 

 адаптувати характеристики та критерії виміру інтегрального коефіцієнта 

ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем до сучасних 

економічних умов; 

 обґрунтувати модель організаційно-економічного механізму ефективності 

діяльності інтегрованих корпоративних систем на основі запропонованого 

алгоритму її реалізації. 

Об’єктом дослідження є організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційно-прикладні 

положення щодо організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

діяльності інтегрованих корпоративних систем. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження і 

вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися загальнонаукові 

методи досліджень, зокрема: метод аналізу і синтезу (для дослідження поняття, 

структури і типів інтегрованих корпоративних систем як організаційно-

економічної форми розвитку національної економіки), метод експертних оцінок 

(для визначення ролі фінансових установ у ресурсному забезпеченні 

інтегрованих корпоративних систем); метод порівняння (для дослідження 

зарубіжного досвіду діяльності інтегрованих корпоративних систем і 

можливості його використання в Україні); методи економіко-математичного 

моделювання, математичної статистики (для побудови лінійних і параболічних 

моделей трендів); метод системного аналізу (для дослідження методів 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем, 

напрямів їх вдосконалення); індуктивний і дедуктивний методи (для аналізу 

нормативного забезпечення у сфері регулювання діяльності інтегрованих 

корпоративних систем). 
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Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, які 

регламентують діяльність інтегрованих корпоративних систем, класичні 

положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки, праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань управління діяльністю 

інтегрованих корпоративних систем, матеріали науково-практичних конференцій, 

семінарів і круглих столів, дані Державної служби статистики, матеріали 

періодичних видань, які характеризують результати діяльності інтегрованих 

корпоративних систем, методичні матеріали міжнародних організацій, ресурси 

Internet.  

Наукова новизна одержаних результатів. Результати наукового 

дослідження в сукупності вирішують важливе наукове завдання – формування 

науково-теоретичних основ та обґрунтування науково-методичних і прикладних 

рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем в умовах 

глобалізації та динамічних ринкових змін. 

Наукову новизну дисертаційної роботи характеризують такі положення: 

удосконалено:  

 науково-методичні підходи до системної класифікації фінансово-

промислових груп як однієї з найбільш використовуваних в Україні інтегрованих 

корпоративних систем, яка, на відміну від існуючої, враховує ознаки “за рівнем 

залежності цілей та завдань” та “в залежності від напрямів діяльності більшості 

підприємств-членів”, що дає можливість ширше розкрити специфіку діяльності 

таких систем і забезпечити додаткову характеристику виконуваних завдань – 

функціональну та проектну їх спеціалізацію; 

 організаційну будову (алгоритм) організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем, яка 

враховує консолідовані критеріальні принципи та чітке визначення функцій і 

напрямів, що дасть змогу економити час на ухвалення рішень, раціоналізацію та 

економію фінансових ресурсів через комплексну оцінку всіх факторів 
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зовнішнього і внутрішнього середовища, зростання темпів нарощування 

ресурсного потенціалу інтегрованих корпоративних систем; 

 концепцію формування та реалізації структурних змін у макросередовищі 

в управлінні організаційно-економічним механізмом з метою зростання 

ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем, яка на противагу 

існуючій включає інструментарій реалізації структурних перетворень основних 

загроз діяльності інтегрованих корпоративних систем; 

 економіко-математичний інструментарій оцінки інтегрального коефіцієнта 

ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем, який відмінний від 

використовуваного врахуванням значень маркетингового, виробничого, 

фінансового та організаційного потенціалу інтегрованих корпоративних систем; 

 модель організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

діяльності інтегрованих корпоративних систем, яку на противагу наявній 

запропоновано розглядати у розрізі таких основних елементів, як формування 

стратегічних цілей розвитку національної економіки та інтегрованих 

корпоративних систем, компонентів управління, основних складових 

організаційно-економічного механізму, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 

впливу на ефективність діяльності інтегрованих корпоративних систем й оцінки 

результатів їх розвитку. Це дозволить максимально врахувати специфіку 

діяльності досліджуваних систем і сприятиме більш адекватній оцінці рівня їх 

розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

− змістовні наповнення понять: “інтегровані корпоративні системи” в 

розрізі постійного руху в напрямі створення договірного чи недоговірного 

об’єднання, шляхом часткового чи повного поєднання капіталів для отримання 

синергічного ефекту злиття інтересів; “фінансово-промислова група” як 

технологічної або економічної інтеграції для створення найбільш сприятливого 

фінансового середовища та для реалізації великомасштабних бізнес-проектів і 

програм; “організаційно-економічний механізм управління ефективністю 
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діяльності інтегрованих корпоративних систем” в аспекті аналізу, контролю, 

оцінки діяльності суб’єктів бізнесу і заходів з організації їх діяльності, системи 

прогнозування і планування їх розвитку та інформаційного забезпечення з метою 

створення більш ефективного і якісного управління; 

 економіко-статистичний інструментарій виявлення тенденцій сучасного 

стану діяльності інтегрованих корпоративних систем, який на противагу 

використовуваному базується на перехресному врахуванні впливу факторів мега-, 

макро- та мікросередовища; 

 науково-методичні підходи до виділення макроекономічних передумов, 

що впливають на ефективність функціонування й управління інтегрованих 

корпоративних систем у сучасних умовах господарювання, що, на відміну від 

інших, систематизовані на рівні мега-, макро- та мікросередовищ із виділенням 

основних тенденцій та інструментарію впливу. Це дасть змогу інтегрованим 

корпоративним структурам сформувати систему оперативного реагування на 

зміни та створити стратегічні адаптивні орієнтири діяльності; 

 шляхи ефективної інтеграції фінансового та промислового капіталу на 

основі використання економічного оцінювання напрямів і перспектив їх 

інвестиційної діяльності та моделей зарубіжного досвіду, що на противагу 

існуючій враховує інтенсифікацію конкуренції між державними і приватними 

інтегрованими системами у межах національного та глобального правового поля. 

Практичне значення одержаних результатів, викладених у дисертації, 

на практиці сприятиме вдосконаленню організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем.  

Результати наукових досліджень використано у роботі Регіонального філіалу 

Національного інституту стратегічних досліджень в місті Львові (довідка про 

впровадження № 1/57 від 22.11.2017 р.) при формуванні експертної оцінки 

економічної ситуації та розробці пропозицій з реалізації інвестиційного потенціалу 

та потенціалу міжрегіонального співробітництва України.  
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Критерії оцінювання й адаптація удосконаленої моделі організаційно-

економічного механізму ефективності діяльності інтегрованих корпоративних 

систем через запропонований алгоритм її реалізації та сформований економіко-

математичний інструментарій при оцінці інтегрального коефіцієнта ефективності 

використані в роботі ПАТ “Альфа-банк” (довідка про впровадження № 43597-26-

б\б від 05.12.2017 р.), ПрАТ “Просто-страхування” (довідка про впровадження № 

210-04/36 від 08.11.2017 р.) і ПрАТ “СГ “Ю.Бі.АЙ-КООП” (довідка про 

впровадження № 3152/17 від 29.12.2017 р.).   

Окремі результати дослідження використовувалися в навчальному процесі 

Львівського торговельно-економічного університету при викладанні дисциплін 

“Макроекономіка”, “Інвестиційне кредитування”, “Державне регулювання 

економіки”, “Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств” (довідка 

про впровадження № 276/01-1.08 від 20.09.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

роботою, у якій викладено авторський підхід до організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистого дослідження.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на 8 міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема міжнародних: “Новий погляд на 

розвиток економіки країни” (м. Львів, 2016 р.), “Економіко-правові виклики 

2016 р.” (м. Львів, 2016 р.), “Створення сильної економіки країни: проблеми та 

перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 2016 р.), всеукраїнських: “Сучасні концепції 

управління економічним розвитком України” (м. Одеса, 2016 р.), “Тенденції та 

перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних 

викликів і загроз” (м. Львів, 2016 р.), “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України” (м. Львів, 23 листопада 2017 р.), 

“Регулювання міжнародних економічних відносин: проблеми та перспективи”  
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(м. Київ, 8-9 грудня 2017 р.), “Проблеми та перспективи розвитку економіки 

України в умовах глобалізації” (м. Львів, 27 грудня 2017 р.) 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 наукових 

праць (13 з яких належать автору особисто), з них 9 статей у наукових фахових 

виданнях (4,9 друк. арк.), у тому числі 5 статей – у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз (2,8 друк. арк.), 1 стаття – у зарубіжному 

виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз (0,6 друк. арк.), 8 

праць апробаційного характеру (1,43 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій 

становить 6,93 друк. арк., із них особисто автору належить 5,9 друк. арк.     

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 254 сторінку. Основний зміст роботи викладено на 182 

сторінках комп’ютерного тексту.  Дисертація містить 35 таблиць і 42 рисунків, 

10 додатків, які подано на 23 сторінках. Список використаних джерел налічує 

234 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Сутнісна характеристика інтегрованих корпоративних систем у 

структурі національної економіки 

  

У функціонуванні економічних систем, підвищенні ефективності 

виробництва та забезпеченні економічного зростання визначальну роль на 

сучасному етапі відіграють великі господарські структури (інтегровані 

корпоративні системи). Така ситуація пояснюється процесами глобалізації та 

зростанням динамічності середовища господарювання.  

Активізація інтеграційних процесів супроводжується формуванням 

різноманітних об’єднань підприємств, і найчастіше це відбувається шляхом 

створення інтегрованих структур за рахунок злиття та поглинання, що 

приводить до значного зростання активів новостворених об’єднань, збільшення 

їх частки на ринку та розширення доступу до передових технологій. 

Прогресивна консолідація ринку підприємств полягає у пошуку 

можливостей, що дозволяють здійснити швидкий розвиток і підвищити їх 

конкурентоспроможність. Вдало цілеспрямоване злиття або партнерство може 

створити конкурентну перевагу. 

Проблематику інтеграції, дослідження природи та особливостей 

формування корпоративних структур здійснили А. Берлі, Г. Бортіс,  

О. Вільямсон, А. Гальчинський, В. Геєць, Дж. Гелбрейт, В. Герасименко,  

Л. Головкова, В. Данніков, Н. Дехтяр, О. Клімова, О. Лібман, А. Мазаракі,  

А. Маршалл, Т. Мельник, Г. Мінз, Д. Норт, А. Пелипенко, А. Сірко,  

Л. Федулова, Б. Хейфець, О. Хомяк, Й. Шумпетер, Ю. Червіна, Ю. Якутін. 
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У буквальному перекладі “інтеграція”  це щось ціле, самостійне та 

окреме. Сучасні підходи, на нашу думку, дещо відійшли від цього трактування, 

тому варто зазначити, що насамперед “інтеграція”  це процес зближення в 

процесі руху та розвитку відкритих економічних систем для задоволення 

потреб кожної та генерації нових ефектів об’єднання на макро- та мікрорівнях 

розвитку господарських систем. Характер злиття або поглинання має суттєвий 

вплив на складність і успіх процесу інтеграції. 

Згідно з дослідженнями В. Семенова та В. Герасименко під інтеграцією 

розуміють “…встановлення таких взаємовідносин між підприємствами, які 

забезпечують довгострокове зближення генеральних цілей підприємств, що 

інтегруються, й надають підприємствам такі переваги: зниження рівня 

невизначеності у постачанні та збуті, обмеження конкуренції, спрощення 

впровадження технологічних новацій, зниження видатків” [178].  

Економічну інтеграцію можна розглядати як процес створення 

економічних зв’язків, що поєднують економіку. В межах національних 

економік інтеграція полягає в об’єднанні компаній у великі господарські 

системи. Вона може бути горизонтальною, якщо інтегрована система 

складається з компаній, що виробляють однакові або аналогічні продукти, або 

вертикальною, коли беруть участь різні галузі у різних етапах процесу 

виробництва кінцевого продукту. Цілі інтеграції підприємств-членів 

корпоративної системи можуть бути диференційовані (ціноутворення, 

управління ринком, спільні інвестиції, дослідження поза фінансовими 

можливостями окремих компаній). Кінцевою метою є завжди досягнення 

певних фінансових переваг. 

У світовій економіці інтеграція передбачає створення зв’язків між 

державами в певних галузях (одна або декілька) економічної діяльності. Ці 

відносини можуть складатися у формі двосторонніх або багатосторонніх угод, 

що стосуються конкретних елементів економічної політики (наприклад, мита, 

виробництва, ціни та реалізації певної сировини, здійснення спільних 
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інвестицій). Вищі форми інтеграції мають форму міжнародних інтеграційних 

утворень (наприклад, Європейський Союз). Координуючи економічну політику 

окремих країн, інтеграційні процеси спрямовані на створення умов для вільного 

руху товарів, капіталу та праці між їх учасниками, сприяння взаємній 

економічній допомозі, створення нових джерел економічного зростання. 

Варто відзначити, що процеси утворення перших великих інтегрованих 

систем промислового і фінансового капіталів, що стали наслідком інтенсивного 

розвитку виробництва, поглиблення поділу праці і посилення конкурентної 

боротьби, почалися на межі ХІХ-ХХ ст. Так, англійський економіст Дж. Гобсон 

ще в 1902 р. визначив суть імперіалізму як бажання сильних та добре 

організованих промислових і фінансових груп створювати собі ринки збуту 

товарів і капіталів [55]. 

 Аналіз періодизації процесів інтеграції та концентрації капіталів різних 

суб’єктів господарювання дає змогу зазначити, що початок масового утворення 

інтегрованих коопераційних систем припадає на 30-ті роки ХХ століття. Така 

тенденція у розвитку національного господарства спричинена кризовими 

явищами, які поширювалися у всі країни, що провадили зовнішньоторговельну 

діяльність. Така інтеграція насамперед передбачала горизонтальне та 

вертикальне кооперування промисловості в галузевому аспекті. У 60-ті роки в 

інтеграційні утворення входять фінансові установи, що розширило їх напрями 

діяльності та забезпечило страхування інвестиційних та фінансових ризиків. У 

90-ті роки зросла роль інтернаціоналізації капіталів різних країн та створення 

транснаціональних інтеграційних систем. В цей період у пострадянському 

просторі побутувала думка, що апріорі більшість об’єднань підприємств можна 

назвати корпорацією. Так, один із дослідників корпоративного управління  

А. Сірко зазначав, що корпорація – це особлива форма приватної власності, що 

здійснює економічно відокремлено, незалежно від інших суб’єктів 

господарювання функції привласнення й розпорядження обмеженими 

ресурсами, продуктами та доходами, діалектично знімає суперечності між 
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потребою в нагромадженні капіталу та обмеженістю розмірів індивідуальних 

капіталів. Таке трактування було узагальненим і, на думку Л. Федулової, 

відповідає терміну “інтегрована корпоративна система”. Економічною 

платформою до створення інтегрованих об’єднань була спрямованість 

світового ринку на глобалізацію, яка, крім негативних наслідків поширення 

наслідків криз у більшості країн співпраці, забезпечувала мінімізацію витрат та 

консолідацію капіталів [201]. 

Економісти Лісабонської групи аналізують процес концентрації та 

глобалізації, розглядаючи його як множинні зв’язки між державами та 

суспільствами, на семи взаємопроникних поверхнях: 

- фінансовій – фінансування та володіння капіталом; 

- ринковій – ринки та ринкова стратегія; 

- технологічній – технології, дослідження та знання; 

- культурній – спосіб життя, споживчі схеми та культура; 

- правовій – управління та регулювання; 

- політичній – політичне об’єднання; 

- соціальній – перетворення суспільної свідомості. 

Економісти розрізняють три поняття організації господарства, які мають 

різні політичні, соціальні та стратегічні наслідки: інтернаціоналізація та 

глобалізація. Кожне з цих явищ стосується потоку факторів виробництва, але 

масштаби цих рухів, їх діапазон, мотиви та наслідки різні [232].  

У науковій літературі єдиного підходу щодо тлумачення поняття 

“Інтегрована корпоративна система” (ІКС) ще не сформовано, тому ця 

проблема своєї актуальності не втратила і потребує дослідження та 

узагальнення. Такий висновок нами зроблено на основі дослідження множини 

визначень різних науковців цього питання (табл. 1.1). 

На нашу думку, найбільш повне за змістом визначення ІКС дає  

А. Пилипенко [164], який розуміє під ІКС сукупність не однорідних за складом 

економічних агентів, кожен з яких має властиві йому характеристики, між 
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якими існують регулярні істотні взаємозв’язки, що спричиняють 

взаємообумовлений вплив один на одного.  

Таблиця 1.1 

Визначення поняття “Інтегрована корпоративна система”   
№ 
з/п 

Автор Визначення  

1 Ю. Якутін [222] Група юридично або господарсько самостійних підприємств 
(організацій), що здійснюють спільну діяльність на основі 
консолідації активів або договірних (контрактних) відносин для 
досягнення спільних цілей 

2 В. Данников 
[59] 

Це група юридичних або господарюючих самостійних 
підприємств, які ведуть сумісну діяльність на основі консолідації 
активів або договірних відносин для досягнення загальних цілей 

3 Н. Дехтяр [65] Об’єднання окремих підприємств в одну господарську одиницю в 
результаті приєднання одного підприємства до іншого або 
отримання контролю одним підприємством над чистими активами 
та діяльністю іншого 

4 О. Хомяк [206] Різноманітні форми об’єднань різних типів підприємств з метою 
технологічної та економічної інтеграції для скоординованої 
господарської діяльності і реалізації інвестиційних та інших 
проектів і цільових програм 

5 А. Пилипенко 
[164] 

Сукупність не однорідних за складом економічних агентів, кожен 
з яких має властиві йому характеристики, між якими існують 
регулярні істотні взаємозв’язки, що спричиняють 
взаємообумовлений вплив один на одного 

6 Ю. Червіна 
[211] 

Економічні суб’єкти виробничого, фінансово-кредитного, 
інноваційного, торговельного та іншого спрямування, які 
формують єдину економічну систему, шляхом консолідації 
активів на акціонерній або договірній основі  

7 Л. Федулова 
[201] 
 
 

Сукупність окремих одиниць господарської системи, де кожна 
складова може функціонувати на основі взаємодії з іншими 
елементами і є організацією, що розвивається за певними 
законами. Така структура працює в умовах інтеграції на основі 
виробничо-технологічних і фінансових зв’язків, беручи участь у 
капіталі учасників корпоративної структури, взаємодіючи між 
собою та маючи єдиний координаційний центр – головну або 
керуючу компанію 

8 О. Клімова [95] Цілісна упорядкована виробничо-економічна сукупність 
суб’єктів, які виникли в умовах і на основі розширення масштабу 
суспільного поділу праці, зумовленого розвитком інтеграційних 
процесів господарюючих структур на макро-, мезо- та мікрорівні, 
пов’язані між собою на основі формальних юридично закріплених 
та/або афілійованих відносин з метою досягнення спільних цілей 
та здійснення спільної виробничої, фінансової, наукової та іншої 
невиробничої діяльності, для поглиблення взаємодії таких 
суб’єктів і розвитку зв’язків між ними 

Примітка: узагальнено автором 
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Також автор зазначає, що для ІКС характерний взаємозв’язок на основі 

знань та їх потоків різних юридично самостійних або залежних агентів, які 

мають спільну мету у вигляді синергічного ефекту. 

Ю. Якутін [222], на наш погляд, пропонує найбільш чітке визначення 

даного поняття, оскільки розглядає ІКС як групу юридично або господарсько 

самостійних підприємств, що здійснюють спільну діяльність на основі 

консолідації активів або договірних (контрактних) відносин для досягнення 

спільних цілей. 

Отже, про складність змісту поняття ІКС свідчить його багатогранність та 

багатоаспектність, а також і те, що науковці постійно уточнюють та 

розширюють дану категорію. 

Така багатоваріантність у дослідженнях дозволила сформулювати нам 

власне визначення категорії “інтегровані корпоративні системи” як сукупність 

суб’єктів господарювання, установ та організацій, що перебувають у русі в 

напрямі створення договірного чи недоговірного об’єднання, шляхом 

часткового чи повного поєднання капіталів для отримання синергічного ефекту 

злиття інтересів. 

Основу системи корпоративного законодавства складають Господарський 

кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України “Про господарські 

товариства” та “Про акціонерні товариства”. Є також інші закони, які 

складають спеціальне законодавство за сферами діяльності: Закони України 

“Про банки та банківську діяльність”, “Про страхування”, “Про холдингові 

компанії” [127]. 

Права та обов’язки кожної зі сторін об’єднання фінансового та 

промислового капіталу регламентують свої нормативно-правові акти. Так, 

Закон України “Про холдингові компанії” визначає порядок утворення, 

діяльності і ліквідації холдингових компаній на основі Цивільного кодексу та 

інших законодавчих актів, які визначаються особливостями корпоративних 

підприємств. Господарський кодекс визначає законодавчий базис для об’єднань 
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підприємств, визначає статус підприємства-учасника об’єднання, окреслює 

майнові відносини. Існує також практика делегування Кабінетом Міністрів 

України окремим об’єднанням підприємств функцій і повноважень 

центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це здійснено Декретом 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. “Про управління майном, що 

є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних 

матеріалів”. Цим декретом державним корпораціям, створеним у будівництві та 

промисловості будівельних матеріалів, надано статус центральних органів 

виконавчої влади, тобто вони є вищестоящими органами щодо підприємств, які 

входять до об’єднання [2]. 

У країнах англосаксонської правової системи поняття “корпорація” 

фактично використовується як синонім юридичної особи. 

Якщо інтеграцію сприймати як неминучий процес у будь-якій 

економічній системі, то варто зауважити, що передумови, які забезпечують 

його створення, варіюють від прийнятих чи запропонованих до впровадження 

державних програм та проектів, можливостей та потреб ринку та слабких та 

сильних можливостей підприємства. Такі можливості базуються на проблемах 

зростання масштабів підприємства, нагромадженого капіталу, який варто 

інвестувати, відсутності можливостей комерціалізувати нові ідеї та ін. 

Передумови створення ІКС виступають як базис до виникнення причин змін та 

трансформацій. Макросередовище створення ІКС складається з переліку 

економічних, правових, політичних, екологічних, демографічних, 

соціокультурних та науково-технічних складових, кожна з яких формує базис 

для виникнення чи згортання інтегрованих корпоративних систем (рис. 1.1). 

Що стосується причин виникнення ІКС, то основними, на думку  

Н. Болгарової та Т. Паневник [32], є наступні: організаційні, економічні, 

технічні, соціальні та інформаційні. Наш поділ причин дещо інший, основна 

відмінність його полягає в їх укрупненні, що забезпечить ширший спектр 

наслідків реалізації інтегрованих корпоративних систем (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Передумови, причини та наслідки виникнення ІКС 

Джерело: розроблено автором [36]  

 

До принципів, що покладаються в основу виникнення ІКС, належать 

принцип централізації, кооперації та концентрації. Кожен із них відповідає за 

свій спектр наслідків від інтеграції, від управління ресурсами до страхування 

виробничих, інвестиційних, технологічних та інших видів ризиків. 

Формування ІКС може проходити через три етапи агрегування, що 

наростаючим підсумком відображатимуть злиття капіталів: 

1. Злиття капіталів окремих підприємств – для зростання потужності 

кожного окремого через синергічний ефект співпраці. 
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2. Злиття акціонерних капіталів – для посилення конкурентних позицій, 

провадження інноваційної діяльності для створення революційних інновацій. 

3. Злиття капіталів акціонерних капіталів – для створення 

транснаціональних корпорацій, завоювання глобальних ринкових позицій, 

формування нових споживчих тенденцій. 

Варто розглянути і основні форми функціонування інтегрованих 

корпоративних структур. Відповідно до Господарського кодексу України [14] 

та досліджень Л. Федулової до основних форм функціонування ІКС відносять 

асоціації, корпорації, консорціуми, холдинги, концерни, фінансово-промислові 

групи, синдикати, картелі, трести, інші (табл. 1.2).  

Водночас варто зазначити те, що в сучасних умовах, коли зовнішнє 

середовище має схильність до змін, інтегровані корпоративні структури 

повинні постійно трансформуватися та вдосконалюватися і відповідати 

сучасним вимогам. 

Таблиця 1.2 

Основні форми функціонування інтегрованих корпоративних структур 
Назва 

структури 
 

Визначення 
 

Мета створення 
 

Холдинг Сукупність юридичних осіб, які 
утворюються частковою участю у 
капіталі, що дає основному 
підприємству право визначати 
управлінські рішення дочірніх 
підприємств і напрями їхнього 
розвитку 

- розширення торговельних 
можливостей; 
- узгодження виробничих та 
інвестиційних інтересів;  
- оптимізація оподаткування; 
- розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності [120]; 
- оптимізація управління компанією 
 

Фінансово-
промислова 
група 

Сукупність фінансово-кредитних 
організацій, виробничих торговельно-
збутових компаній, пов’язаних між 
собою довгостроковими відносинами, 
а також спільним акціонерним 
засновником 

- максимальна концентрація в межах 
однієї бізнес-структури економічного 
потенціалу пріоритетних галузей 
економіки, формування цінової 
політики; 
- встановлення максимального 
контролю за ринком виробництва та 
збуту продукції та поширення сфери 
впливу цієї структури на інші галузі 
економіки [161]  
 

Південно-
корейський 
чеболь  
[201] 

Універсальні багатогалузеві 
об’єднання, сформовані за схожою з 
японськими сюданами схемою 
переважно на сімейному капіталі 
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Продовження табл. 1.2 
Мережева 
компанія 

Сукупність фірм, діяльність яких 
координується ринковими 
механізмами, системою замовлень на 
постачання продукції та розвитком 
гнучких взаємовідносин з іншими 
фірмами на основі використання 
інформаційних технологій 

- отримання конкурентних переваг 
шляхом надання широкої 
підприємницької свободи підрозділам 
фірм, націленим на кінцевий результат; 
- забезпечення адаптації до змінних 
умов ринкового середовища шляхом 
орієнтації незалежних підрозділів на 
окремі, але пов’язані ринки [87] 

Японський 
сюдан 
 

Універсальні багатогалузеві 
об’єднання, до складу яких входять 
банки, страхові компанії та інші 
фінансові установи, торговельні 
компанії, а також виробничі 
підприємства, що представляють увесь 
спектр галузей економіки 

спеціалізація на операціях з 
нерухомістю та цінними паперами; 
управління універсальними 
торговельними компаніями [201] 

Компанія з 
дивізійною 
структурою 

Група підприємств, які здійснюють 
відносно самостійну господарську 
діяльність на чолі з центром 
управління, що забезпечує виконання 
загальних функцій регулювання їхньої 
спільної діяльності 

виробництво і збут певної продукції та 
отримання прибутку, внаслідок чого 
управлінський персонал верхнього 
ешелону компанії вивільнюється для 
вирішення стратегічних завдань [221]  

Концерн Група підприємств (дочірніх 
компаній), об’єднаних навколо 
іншого – головного підприємства, яке 
координує та контролює їхню 
діяльність 

централізація значної частини 
виробничо-господарських функцій і 
здійснення всіма його учасниками 
єдиної політики в межах концерну 

Конгломерат Об’єднання у межах єдиної структури 
різних технологічно не пов’язаних між 
собою підприємств з метою впливу на 
динаміку курсу їхніх акцій у напрямі 
зростання 

дозволяє учасникам зробити більший 
маневр щодо своїх капіталів, 
можливість інвестування його в 
багатообіцяючий проект без отримання 
згоди на це інших учасників 
конгломерату 

Консорціум Форма спільної діяльності кількох 
підприємств, добровільно об’єднаних 
на пайових засадах для вирішення 
конкретних завдань і здійснення 
великих інвестиційних, науково-
технічних, соціальних та екологічних 
проектів, які вимагають значних 
ресурсів 

здійснення великомасштабних 
проектів у нових науко- і 
капіталомістких галузях промисловості 
чи на стику галузей [180] 
 

Транснаціо- 
нальна 
корпорація 

Юридична особа або сукупність 
юридичних осіб, що мають у власності 
чи оперативному управлінні активи на 
території двох і більше держав 

об’єднання різних за розмірами 
капіталів великої кількості фізичних і 
юридичних осіб для фінансування 
сучасних напрямів науково-технічного, 
нарощування виробничого потенціалу 
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Продовження табл. 1.2 
Стратегічний 
альянс 

Форма інтеграції ресурсів партнерів, 
коли вони для захоплення 
і розширення ринків мають 
враховувати взаємні інтереси й 
розподіляти ризики для досягнення 
загальних стратегічних цілей 

- економія на багатьох видах 
виробничих витрат;  
- оптимізація НДДКР; 
- доступ до матеріальних і 
нематеріальних активів партнерів по 
стратегічному альянсу [190] 

Картель Об’єднання фірм з метою зменшення 
втрат від падіння цін і збереження 
своїх часток на ринках, які 
відображають насамперед процеси 
горизонтальної та вертикальної 
інтеграції (формуються на однорідних 
ринках з орієнтацією на масове 
виробництво та збут стандартизованих 
товарів) 

- координація маркетингової 
діяльності учасників і окремих 
елементів бізнес-планування на 
договірних засадах; 
- розподіл ринку в частині 
регулювання цін і умов збуту товарів і 
послуг. 

 
 

Зростання ролі інтегрованих корпоративних систем в економічній системі 

та орієнтація на економічне зростання - визначальний чинник високого рівня 

конкурентоспроможності національної економіки. Тенденції концентрації 

капіталу, інтеграція підприємств в економіки різних держав відображають 

формування та функціонування інтегрованих корпоративних структур та 

закономірності розвитку глобального ринку.  
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1.2. Концептуальні основи інтеграції банківського і промислового 

капіталу в системі функціонування та розвитку інтегрованих корпоративних 

систем 

 
Розвиток корпоративного сектору економіки є важливим фактором її 

ефективного функціонування, забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств на національному та міжнародних ринках. У сучасних умовах 

зростає значення фінансової діяльності корпорацій та актуалізується пошук 

шляхів, форм і методів залучення ними ресурсів на міжнародних фінансових 

ринках, що потребує поглибленого аналізу взаємодії інституціональних умов та 

методів корпоративного управління [219].  

В умовах присвоєння і перерозподілу власності оптимальною 

організаційно-правовою формою інтегрованих корпоративних систем можемо 

вважати фінансово-промислову групу. Саме її структура дозволяє зробити 

відносини власності більш прозорими для її учасників та підвищити 

ефективність прийняття корпоративних рішень.  

Проблематику формування та функціонування фінансово-промислових 

груп досліджено у працях О. Барановського, Є. Бесараб, В. Волошенюк,  

 Ю. Воробйова,  А. Гальчинського,  А. Герасименко,  В. Геєця,  Н. Гражевської,  

В. Гуменюка, В. Джуринського, І. Зятковського, В. Лаптєва, В. Лещука,  

Т. Майорової, С. Маринина, І. Манцурова, М. В. Мясникович, Т. Нікітіна,  

Г. Карчевої, І. Стародубровської, О. Точиліної, Т. Фролової, О. Шнипка та 

інших учених. 

У сучасних умовах формування ФПГ стає одним із основних напрямів 

розвитку світової економіки. Вагомими аспектами створення груп є 

перспектива спільної реалізації пріоритетних загальнонаціональних програм, 

отримання необхідної державної підтримки, освоєння довгострокових і 

перспективних інвестиційних проектів.  

 На сьогодні в Україні зростає увага до об’єднання промислових 

підприємств та фінансово-кредитних установ, що дозволяє оптимізувати 
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процеси фінансування промислового виробництва, активізувати інвестиційну та 

інноваційну діяльність вітчизняних виробників, а також створює передумови 

для підвищення ефективності використання банківських ресурсів. Законодавче 

регулювання діяльності фінансово-промислових груп також дещо 

неоднозначне. В травні 1995 р. був прийнятий та вступив у дію Закон України 

“Про промислово-фінансові групи в Україні”, на основі якого у 1996 р. 

постановою КМУ затверджено Положення про створення (реєстрацію), 

реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп. Даний Закон України 

“Про промислово-фінансові групи” втратив чинність відповідно до Закону 

України від 9 вересня 2010 р. № 2522-VI “Про визнання таким, що втратив 

чинність, Закону України “Про промислово-фінансові групи в Україні” [2]. 

Водночас аналіз даного законодавчого акта свідчить про те, що він містив 

багато недоліків, а саме: 

1. Законом не регулювалися аспекти взаємного переплетіння 

акціонерного капіталу, а було передбачено створення договірного об’єднання. 

Відсутнім був і заявно-реєстраційний принцип створення груп [149].   

2. Законом обмежувалася роль банківського капіталу, оскільки орієнтація 

спрямовувалася лише на підтримку державного капіталу, що також не сприяло 

ефективній діяльності ФПГ.  

3. Закон був орієнтований лише на створення груп із замкнутим 

виробничим циклом та чітким визначенням кінцевої продукції.  

4. Законодавчо не було врегульовано і ряд питань, які мають вирішальний 

характер у діяльності ФПГ, а саме: питань, які стосуються власності як щодо 

продуктів (зокрема, інтелектуальної власності), так і кінцевого продукту [136].  

Тому, враховуючи значні недоліки Закону України “Про промислово-

фінансові групи в Україні”, на нашу думку, його скасування є виправданим 

рішенням. Водночас відміна даного закону не вирішує основної проблеми, яка 

стосується узгодження інтересів вже фактично існуючих ФПГ та національних 

інтересів.  



36 
 
 

Але у зв’язку з недосконалістю законодавства стосовно фінансово-

промислових груп їх діяльність не підпадає під спеціальне державне 

регулювання. Така ситуація, своєю чергою, призводить до того, що:  

 належним чином не налагоджені реєстрація та моніторинг діяльності 

ФПГ; 

 відсутнє статистичне спостереження за їх діяльністю; 

 має місце неповнота та фрагментарність наявних даних.  

Отже, така ситуація свідчить про необхідність прийняття спеціального 

закону, який міг би врегулювати усі аспекти створення, обліку та державного 

регулювання діяльності ФПГ. Відповідно, такий закон буде впливати на набір 

методів та засобів адміністративного і ринкового впливу на розвиток ФПГ. 

Слід зазначити, що становлення вітчизняних ФПГ зменшує залежність 

країни від імпорту та сприяє лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків.  

Склад, структура, форма існування і управління ФПГ визначається 

індивідуально, що обумовлено об’єктивними та суб’єктивними складовими і 

чинниками формування розвитку таких видів об’єднань.  

Аналіз дефініції поняття “фінансово-промислова група” у наукових 

працях вчених та дослідників дає змогу виділити спільну ознаку “інтеграції 

промислового та банківського капіталів” у такого виду інтеграційну 

корпоративну систему (табл. 1.3). 

Варто зауважити, що Н. Процун не погоджується з визначенням ФПГ  

М. Мясниковича [137], який зазначає, що дане поняття включає в себе також 

поняття “ТНК” та являє собою господарську ланку, що функціонує на 

середньому рівні між урядовими структурами та певними виробниками. 

На думку Н. Процуна [162], найбільш поширеним серед різних типів 

структур є поняття “корпорація”, яка може бути національною (в межах одної 

держави) та транснаціональною. ФПГ, що є одним з видів корпоративних 

структур, також може бути національною та транснаціональною. Тому 

транснаціональні ФПГ є частиною поняття “транснаціональні корпорації”.  
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Таблиця 1.3 

Дефініція поняття “фінансово-промислова група”  

Автор Дефініція поняття   

І. Стародубровська 
[181] 

Це об’єднання підприємств різних галузей і сфер 
національного господарства, пов’язаних технологічно і 
капіталом, їх функціонування спрямоване на досягнення 
конкурентних переваг на основі підвищення ефективності 
виробництва і конкурентоспроможності продукції, 
розширення ринків збуту.  

Т. Нікітіна [140] Організаційно-правова форма інтеграції та концентрації 
фінансового і промислового капіталу з наступною 
трансформацією у великі багатогалузеві господарські 
системи зі спільною економічною стратегією та 
внутрішнім кругообігом.  

В. Волошенюк,  
Н. Литвиненко [42] 

Це форма організації бізнесу, яка утворює 
диверсифіковану багатофункціональну структуру через 
об’єднання організацій фінансової та нефінансової сфери і 
співпрацю з державою. Вона є формою для інтегрованого 
капіталу, який являє собою об’єднання різних форм 
капіталу (промислового, фінансового, торговельного, 
інтелектуального, людського) через співвласність, яка 
сконцентрована у промисловця та ним застосовується.  

С. Єгоров,    
 С. Маринин [69] 

Це організаційна оболонка фінансового капіталу. Вона 
закріплює єдність виробничих, фінансових та інших 
інтересів низки компаній та банків.  

Є. Воробйов,   
В. Золотухін [43] 

Це диверсифіковані структури корпоративного типу, 
утворені в результаті об’єднання капіталів підприємств, 
кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів, а також 
інших організацій з метою максимізації прибутку і 
рентабельності, підвищення ефективності виробничих і 
фінансових операцій, посилення конкурентоздатності на 
зовнішньому і внутрішньому ринках, де не враховується 
національне значення функціонування ФПГ. 

Економічна 
енциклопедія [68] 

Група суб’єктів господарювання, що перебувають під 
безпосереднім чи опосередкованим контролем юридичної 
або фізичної особи (групи осіб), пов’язаних між собою 
юридичними та господарськими відносинами з метою 
створення найбільш сприятливого фінансового 
середовища для реалізації великомасштабних бізнес-
проектів і програм, а саме: максимальної концентрації в 
рамках однієї бізнес-структури економічного потенціалу 
пріоритетних галузей економіки, формування цінової 
політики, встановлення максимального контролю за 
ринком виробництва та збуту продукції та поширення 
сфери впливу цієї структури на інші галузі економіки 
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Продовження табл. 1.3 
В. Лаптєв [122] Це сукупність юридичних осіб, що діють як основні та 

дочірні компанії та повністю або частково об’єднали свої 
матеріальні та нематеріальні активи (система участі) на 
основі договору про створення фінансово-промислової 
групи з метою технологічної або економічної інтеграції 
для реалізації інвестиційних та інших проектів та програм, 
що направлені на збільшення конкурентоздатності та 
розширення ринків збуту товарами та послугами, 
підвищення ефективності виробництва.  

М. Мясникович 
[137] 

Поняття “ФПГ” включає в себе також поняття “ТНК” та 
являє собою господарську ланку, що функціонує на 
середньому рівні між урядовими структурами та певними 
виробниками. 

Є. Бесараб [28] Це господарські суб’єкти, які володіють інтегрованим 
капіталом у його різних функціональних формах, що 
постійно відтворюється з метою отримання доходу. 

Ю. Воробйов [44] Фінансово-промислова група є формою інтеграції різних 
видів капіталу, перш за все капіталу промислових і 
торговельних компаній, а також капіталу фінансових 
інститутів, зокрема банків.  

А. Герасименко 
[54]  

Це довгостроковий союз різних форм капіталу 
(насамперед фінансового і промислового), що знаходить 
своє відображення в договірному об’єднанні формально 
незалежних економічних суб’єктів під загальним 
керівництвом головної компанії з метою реалізації 
інвестиційних та інших проектів, спрямованих на 
зростання конкурентоспроможності групи на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, розвитку 
технологічних і коопераційних зв’язків, підвищення 
ефективності виробничих і фінансових операцій тощо 

 

На нашу думку, найбільш повне за змістом визначення ФПГ дає 

“Економічна енциклопедія” [68], в якій подається розуміння ФПГ як групи 

суб’єктів господарювання, що перебувають під безпосереднім чи 

опосередкованим контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), 

пов’язаних між собою юридичними та господарськими відносинами з метою 

створення найбільш сприятливого фінансового середовища для реалізації 

великомасштабних бізнес-проектів і програм, а саме: максимальної 

концентрації в межах однієї бізнес-структури економічного потенціалу 

пріоритетних галузей економіки, формування цінової політики, встановлення 
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максимального контролю за ринком виробництва та збуту продукції та 

поширення сфери впливу цієї структури на інші галузі економіки. 

Найбільш чітке визначення даного поняття, на наш погляд, пропонує  

Ю. Воробйов [44], оскільки розглядає фінансово-промислову групу як форму 

інтеграції різних видів капіталу, перш за все капіталу промислових і 

торговельних компаній, а також капіталу фінансових інститутів, зокрема 

банків. 

Отже, проведений аналіз підходів до визначення поняття “фінансово- 

промислова група” свідчить про те, що у науковій літературі не існує єдиного 

визначення поняття “фінансово-промислова група”, що підтверджується 

наявністю значної кількості його визначень та доводить складність змісту, його 

багатогранність та багатоаспектність. Незважаючи на те, що поняття “фінансово- 

промислова група” дуже широке і має багато різних підходів у його трактуванні, 

але сутність його залишається незмінною, а як явище воно має свої особливості. 

На основі здійсненого дослідження етимології поняття ФПГ доцільно 

запропонувати власне його визначення, згідно з яким фінансово-промислові 

групи – це диверсифіковані багатофункціональні структури корпоративного 

типу, які утворені в результаті об’єднання капіталів фінансової та нефінансової 

сфери з метою технологічної або економічної інтеграції для створення 

найбільш сприятливого фінансового середовища та для реалізації 

великомасштабних бізнес-проектів і програм, реалізації інвестиційних та інших 

проектів з метою максимізації прибутку і рентабельності, підвищення 

ефективності виробничих і фінансових операцій, посилення 

конкурентоздатності на зовнішньому і внутрішньому ринках та діють у 

співпраці з державою. Загальна структура фінансово-промислової групи як 

найбільш оптимальної, на нашу думку, інтегрованої корпоративної системи 

включає три блоки організацій: фінансово-кредитні установи, промислові 

підприємства та торговельні підприємства. Кожен блок об’єднує організації 

відповідного виду діяльності (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Структура ФПГ у макро- та мікросередовищі національної економіки 

(авторська розробка) 

 

З метою широкоаспектного сприйняття сутності фінансово-промислових 

груп доцільно розглянути їх класифікацію (табл. 1.4). Центром банківської 

ФПГ є кредитно-фінансова організація. Зазначимо, що на сучасному етапі 

конкуренція банків зміщується в сферу кредитування промисловості. Також 

акціонерний контроль над промисловими компаніями дозволяє банкам 

розширити свій вплив на ринках лізингових, факторингових, страхових та 

інших фінансових послуг. ФПГ цього виду відрізняються широкою 

різноманітністю, адже до них входять підприємства, які можуть бути 
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абсолютно не пов’язані один з одним ні по виробничій кооперації, ні по іншим 

господарським інтересам.  

Таблиця 1.4 

Загальна класифікація фінансово-промислових груп 

Ознаки Класифікація 
У залежності від ініціатора створення 
 

- банківські;  
- промислові; 
- торговельні. 

За формами виробничої інтеграції 
 

- вертикальні; 
- горизонтальні; 
- конгломератні. 

За масштабами діяльності 
 

- регіональні; 
- міжрегіональні; 
- транснаціональні. 

За механізмом формування 
 

- з ініціативи учасників; 
- за рішенням державних органів влади; 
- на основі міжурядових угод. 

За формою власності 
 

- приватні; 
- змішані; 
- державні. 

За територіальними межами 
здійснення виробничої діяльності 

- транснаціональні (міждержавні); 
- міжрегіональні (державні); 
- регіональні. 

У залежності від напряму формування 
 

- з товарним напрямом – формування з 
метою виробництва переважно одного 
товару; 
- з галузевим напрямом – формування за 
типом диверсифікованої галузі. 

У залежності від шляхів створення 
 

- з поділом на групи на декілька самостійних 
компаній з метою захоплення ринку; 
- з виділенням материнської компанії з метою 
уникнення проблем, які виникають у зв’язку з 
укрупненням бізнесу; 
- зі злиттям та поглинанням компаній з метою 
заволодіння контрольним пакетом акцій. 

За особливостями організації ФПГ 
(розмірами, структурою, 
спеціалізацією, джерелами 
фінансування та рівнем втручання 
держави в економічну сферу) 

- англо-американська модель; 
- континентальна європейська модель; 
- змішана модель (синтез двох попередніх 
моделей: Канада, країни Південної Америки, 
Скандинавії, Іспанія). 

За рівнем залежності цілей та завдань - умовно автономні; 
- умовно залежні. 

У залежності від напрямів діяльності 
більшості підприємств-членів 

- функціональні; 
- проектні. 

Примітка: сформовано автором 
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У свою чергу, головною умовою виникнення промислових ФПГ є 

необхідність забезпечення виробничо-технічного розвитку групи підприємств і 

науково-дослідних організацій, які мають спільні інтереси зі створення певної 

продукції та освоєння нових технологій.  

Якщо співпраця учасників фінансово-промислової групи зводиться до 

кооперації в постачальницько-збутовій сфері, то позиції лідера займають 

торгові компанії. На сучасному етапі багато товаровиробників усвідомили 

необхідність тісної кооперації з досить великими і спеціалізованими в галузі 

постачання та збуту підприємствами, оскільки це дозволяє їм мати ефективний 

вплив на ринок за допомогою контролю не тільки над виробничим, а й 

розподільчим циклом.  

Нами упорядкована класифікація фінансово-промислових груп за 

існуючими ознаками та доповнена ще окремими класифікаційними ознаками, 

які охоплюють специфіку особливостей організації ФПГ, розміри, структуру, 

спеціалізацію, джерела фінансування більшості фірм та рівень втручання 

держави в економічну сферу.  

Вважаємо за доцільне ввести такі ознаки класифікації як “за рівнем 

залежності цілей та завдань” і “в залежності від напрямів діяльності більшості 

підприємств-членів”, оскільки вони дещо ширше розкриють специфіку 

діяльності ФПГ. Так, умовно автономні ФПГ характеризуватимуться лише 

однією метою  зростанням ефективності, але її члени виконують свої, умовно 

автономні завдання. Умовність відображає їх віднесення до розглядуваної 

інтегрованої корпоративної системи зі своїми основними рисами. Умовно 

залежні – відображатимуть співпрацю в сфері одного чи подібних видів 

діяльності. Класифікація на функціональні та проектні забезпечить додаткову 

характеристику виконуваних завдань: функціональну та проектну їх 

спеціалізацію.  

Опишемо детальніше класифікацію за особливостями організації ФПГ, 

розмірами, структурою, спеціалізацією, джерелами фінансування більшості 
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фірм, рівнем втручання держави в економічну сферу. Згідно з вищезазначеною 

класифікацією виділяються різні моделі ФПГ, а саме: 

1. Англо-американська модель. У ній ключова роль належить великим 

компаніям, акції яких котируються на найбільших світових біржах і на 

діяльність яких держава впливає опосередковано – виключно через суди, при 

порушенні чинного законодавства. 

2. Континентальна європейська модель, у якій домінують середні та 

великі компанії, контрольний пакет акцій яких належить крупним інвесторам 

(наприклад, аристократичним сім’ям, як у Франції). Фінансується банківською 

системою. Держава сприяє розвитку стратегічних секторів при вирішенні 

пріоритетних завдань національної економіки (аерокосмічна галузь, енергетика, 

металургія). 

3. Змішана модель (синтез двох попередніх моделей: Канада, країни 

Південної Америки, Скандинавії, Іспанія). В цих країнах переважають відносно 

малі за світовими масштабами та середні компанії, які є в основному власністю 

підприємців-засновників. Основне джерело фінансування – банки, які 

обмежуються кредитними функціями і не беруть активної участі в управлінні 

[53].  

Узагальнюючи існуючі підходи до класифікації фінансово-промислових 

груп, робимо висновок, що до основних критеріїв класифікації можна віднести 

наступні: 

 у залежності від шляхів створення; 

 у залежності від напряму формування; 

 за формами виробничої інтеграції; 

 за масштабами діяльності; 

 за рівнем залежності цілей; 

 у залежності від напрямів діяльності більшості підприємств-членів; 

 за розмірами, структурою, спеціалізацією, джерелами фінансування 

більшості фірм та рівнем втручання держави в економічну сферу. Отже, 
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сьогодні розвиток вітчизняних фінансово-промислових груп потребує 

класифікації як за кількісними та якісними критеріями, так і за організаційно-

структурними формами фінансово-промислових груп.  

Після розгляду класифікації фінансово-промислових груп, на нашу 

думку, варто розглянути і механізми їх створення. Отже, до основних 

механізмів створення фінансово-промислових груп належать наступні:  

− добровільне об’єднання капіталів окремих учасників і створення 

публічного акціонерного товариства, що являє собою новостворену 

організаційну структуру з усіма економіко-правовими повноваженнями та 

відповідною юридичною і господарською відповідальністю; 

− добровільна передача учасниками створюваної ФПГ пакетів своїх акцій 

у довірче управління одному з учасників групи, як правило, банку або іншому 

фінансово-кредитному інституту;  

− взаємне володіння акціями учасників ФПГ; 

− довгострокові фінансові зв’язки; 

− придбання одним з учасників групи пакетів акцій інших підприємств і 

організацій, які в результаті цього стають учасниками ФПГ [39]. 

Зазначимо, що найбільш поширеним є механізм добровільного 

об’єднання капіталів окремих учасників, а механізм, при якому відбувається 

придбання одним із учасників групи пакетів акцій інших підприємств, які в 

результаті стають учасниками ФПГ, не завжди носить добровільний характер та 

пов’язаний із процесами злиття або поглинання. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що вибір будь-якого з механізмів 

створення фінансово-промислової групи впливає на процес прийняття 

управлінських рішень.  

Що стосується структури фінансово-промислової групи, то її можна 

представити такими інституційними блоками:  

 кредитно-фінансовий;  

 промисловий;  
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 сільськогосподарський (агропромисловий);  

 торговельний; 

  науково-дослідний.  

До складу ФПГ можуть входити підприємства різних сфер діяльності, але 

фінансово-кредитні установи, тобто банки, та промислові підприємства в будь-

якому випадку будуть головними. Інші члени групи виконують допоміжну, 

тобто обслуговуючу та сервісну роль. На нашу думку, промисловий блок 

можна через пріоритетність завдань вважати агрегатом, який включає науково-

дослідний та сільськогосподарський блоки (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Блоки структури фінансово-промислової групи та їх завдання 

Примітка: розроблено автором 
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Науково-дослідний, у свою чергу,  таким, що враховує роботу як 

науково-дослідних підрозділів підприємств, так і окремих суб’єктів 

господарювання, метою яких є здійснення інноваційної діяльності у розрізі 

різних етапів інноваційної діяльності. 

Оскільки фінансово-кредитний блок вважаємо базовим при побудові 

ФПГ, то варто детальніше розглянути його складові. Завдяки входженню до 

складу ФПГ фінансово-кредитних установ підприємства-учасники групи 

отримують необхідні кошти. Банки зацікавлені в участі у ФПГ, оскільки при 

цьому створюються реальні можливості розширення сфери діяльності, 

підвищення прибутковості і фінансової стійкості. 

Промисловий блок включає у себе групу промислових підприємств, які 

виробляють проміжну та кінцеву продукцію ФПГ. 

Торговельний блок – це мережа спільних торговельних домів, 

посередницьких організацій або велика торговельна компанія, яка здійснює 

свою діяльність в інтересах всієї групи. Головним завданням торговельного 

блоку ФПГ є забезпечення умов для безперебійного функціонування 

виробничого процесу з урахуванням проведення грамотної цінової політики. 

Агропромисловий блок включає сільськогосподарських 

товаровиробників, переробні підприємства, агросервісні підприємства та 

служби. Агропромисловий блок є характерним для агропромислових 

фінансових груп (АПФГ) [193]. 

За рахунок об’єднання інтересів підприємств-учасників у межах АПФГ 

забезпечуються як реалізація повного успіху розширеного виробництва у сфері 

власного виробництва, так і створення, і платоспроможність попиту на 

продукцію АПК. 

Науково-дослідний блок представлений науково-дослідними проектними 

установами, конструкторськими бюро, що забезпечують розробку науково-

технічної документації, а також новітніх технологій, які дають змогу 

організувати виробництво нових видів продукції [192]. 
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Отже, зазначимо те, що структура фінансово-промислових груп є 

досить складною, а в сучасних умовах, коли зовнішнє середовище має 

схильність до змін, ФПГ повинні постійно трансформуватися, 

вдосконалювати свою структуру та відповідати сучасним вимогам. 

На сучасному етапі розвитку економіки банки відіграють важливу роль, 

оскільки не лише виступають самостійними структурами, але й розвивають 

відносини з провідними виробничими підприємствами, стаючи при цьому 

частиною інтегрованих корпоративних систем.  

Інтеграція виробничого і банківського капіталів стає одним із основних 

напрямків діяльності банківської системи в період структурної перебудови 

економіки країни та глобалізації. Певного рівня інтеграції банківського і 

промислового капіталів у вигляді різноманітних організаційно-економічних 

форм взаємодії банків і підприємств різних форм власності та галузей 

господарства вимагає також і безперервність відтворення.  

До складу ФПГ входять різноманітні підприємства та організації, які 

відрізняються за формою, за характером капіталу та за специфікою 

організації господарської діяльності. Важливою особливістю сучасних 

фінансово-промислових груп є наявність системи фінансово-кредитних 

закладів, яка включає не тільки банки, а й небанківські фінансово-кредитні 

установи.  

Водночас ставлення вітчизняних вчених до питань, які стосуються 

розширеного відтворення на основі інтеграції банківського та промислового 

капіталу, є неоднозначним. У багатьох наукових дослідженнях наявна 

негативна оцінка зазначених процесів. Така оцінка базується на підставі того, 

що інтеграція промислового і банківського капіталу розглядається як форма 

монополізації економіки.  

На противагу негативним оцінкам процесу інтеграції банківського та 

промислового капіталу О. Барановський [25] зазначає, що інтеграція 

банківського та промислового капіталу має позитивні наслідки, оскільки 
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промисловий потенціал вітчизняної економіки потребує значних 

інвестиційних ресурсів для оновлення матеріально-технічної і технологічної 

бази виробництва, тому в даному напрямку позитивну роль відіграє значний 

фінансовий, зокрема банківський, капітал, який може забезпечити 

підприємства інвестиційними ресурсами. 

Зазначимо і те, що, крім інтеграції у корпоративні системи, банківський 

капітал постійно співпрацює з промисловим у досить широкому спектрі 

взаємних економічних відносин, а саме: зберігання та нагромадження коштів 

промислових підприємств; обслуговування платежів, поточного 

кредитування; надання професійних послуг з управління активами; 

обслуговування процесів запозичень на міжнародних ринках капіталу. 

Отже, інтеграція банківських структур та промислово-торговельних 

підприємств є необхідною умовою безперебійного кругообігу промислового 

капіталу, функціонування банківської системи, а також забезпечення сталого 

економічного розвитку країни. 

Як нами зазначено вище, об’єднання банків і промислово-торговельних 

підприємств у фінансово-промислові групи було пов’язано з тим, що саме 

банки повинні були забезпечити створення ефективних інвестиційних 

механізмів для реалізації великих та середніх інвестиційних проектів 

фінансово-промислових груп. При цьому банки виступають головними 

акумуляторами фінансових ресурсів, без яких неможлива господарська 

діяльність жодного суб’єкта підприємництва. Адже саме банки стають 

головними інвесторами більшості українських підприємств, забезпечуючи 

тим самим фінансове зростання української економіки.  

На сучасному етапі, на думку Ю. Нетесаного [138], можливо виділити 

дві основні причини для інтеграції банківського капіталу з промисловим:  

1. Бажання здійснити диверсифікацію своєї діяльності.  

2. Залучення нових клієнтів (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Основні причини інтеграції банківського капіталу з 

промисловим 

Джерело: складено на основі [138] 

 

Варто відзначити принципи та мотиви, на яких має здійснюватися 

об’єднання комерційних банків із промисловими підприємствами (рис. 1.5). 

Отже, виходячи з принципів об’єднання банків з промисловими 

підприємствами, банк буде зацікавлений ввійти в ФПГ при дотриманні таких умов: 

 всі суб’єкти здійснюють розрахунково-платіжні операції в банку ФПГ, 

відкривають поточні і депозитні рахунки; 

 комерційному банку повинно гарантуватися повернення кредиту. 

Гарантом може бути головне підприємство, центральний холдинг, який 

розпоряджається засобами спеціального страхового (позикового) фонду групи; 

 комерційному банку надано право здійснювати прямі інвестиції в 

статутний фонд ФПГ, якщо такий створюється, або придбання акцій інших 

суб’єктів ПФГ в частці, визначеній законодавчо або взаємним договором; 

 організація внутрішньогрупових взаємозаліків за внутрішніми 

розрахунками за надані товари і послуги [20]. 

Хоча причини інтеграції банківського та промислового капіталів для 

створення єдиної структури можуть бути різними, однак основною передумовою є 

те, що зазначене об’єднання є найбільш природним способом концентрації 

інвестиційного потенціалу, а також ефективним методом залучення значних 
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фінансових ресурсів. Продиктовано таке об’єднання капіталів інвестиційними 

потребами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Принципи та мотиви об’єднання банків із виробничими 
підприємствами на основі обмежень, які постають перед підприємствами 

         Джерело: розроблено автором [20, 150]   
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І. Алексєєв [15] зазначає, що об’єднання банків і промислово-торговельних 

підприємств у фінансово-промислові групи пов’язано з тим, що саме банки повинні 

забезпечити створення ефективних інвестиційних механізмів для реалізації великих 

та середніх інвестиційних проектів фінансово-промислових груп. 

Результатом такого об’єднання банків і промислово-торговельних 

підприємств у фінансово-промислові групи є: 

 тимчасове вивільнення грошових коштів на одному підприємстві, членові 

ФПГ, може спрямовуватися на покриття потреб у грошових коштах інших, а 

фінансовий капітал отримує можливість із найменшим ризиком і більш 

раціонально здійснювати свій кругообіг; 

 промислове підприємство для реалізації власних інвестиційних потреб має 

можливість залучити додаткові фінансові ресурси, а банк – ефективно вкладати 

вільні кошти у вигідні проекти, а також отримувати дохід від реалізації нововведень 

у довгострокову перспективу. 

Здійснений аналіз ролі банків у складі основних ФПГ України дає 

можливість визначити, що за формою участі банків у бізнес-групі їх можливо 

поділити на три типи (рис. 1.6). 

Зазначимо той факт, що відношення певного типу зумовлено певними 

чинниками, а саме: 

 фінансовими можливостями банку, тобто чи може банк виступати як 

фінансовий центр бізнес-групи та головна компанія;  

 рівнем інтеграції банку в складі бізнес-групи, тобто наскільки банк 

пов’язаний із головними учасниками ФПГ;  

 схильністю власників компаній ФПГ до промислово-торговельного чи 

фінансового бізнесу.  

Отже, банківський капітал відіграє особливу роль у реалізації 

інвестиційних проектів, адже промисловий капітал обслуговує сферу 

виробництва, а банківський  забезпечує фінансову сферу. І хоча з економічної 



52 
 
 
точки зору це повністю самостійні сфери функціонування капіталу, але 

повноцінно функціонувати один без одного вони не можуть. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Типи банків за формою участі в фінансово-промисловій групі 

(авторська розробка) 
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рахунок ефективного вкладання грошових коштів та зменшення ризику. 

Для з’ясування ролі банків у діяльності ФПГ суттєве значення має 
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На думку Ю. Нетесаного [138], банк як учасник фінансово-промислової 

групи виконує дві основні функції:  

 перша функція  обслуговування грошового потоку фінансово-

промислової групи. Банк, як правило, стає придатком бізнес-групи і не має 

значення для інвестиційно-інноваційного розвитку фінансово-промислової 

групи. Такий банк здебільшого невеликих розмірів, тому при видачі гарантій, 

пошуку іноземних інвесторів, маркетингових та інформаційних послуг його 

роль незначна. Необхідно також зауважити, що такі банки для більшості 

фінансово-промислових груп відіграють додаткову роль і не є головними її 

учасниками; 

 друга функція  виконання банком ролі фінансового центру бізнес-

групи, тобто банк стає головною (центральною) компанією фінансово-

промислової групи і не тільки контролює її фінансові потоки, але і здійснює 

загальну фінансово-інвестиційну діяльність бізнес-групи. Частіше за все банк 

виступає в якості організатора (ініціатора) створення ФПГ (рис. 1.7).  

Виходячи з вищенаведеного, можна сказати, що все ж головною 

функцією банку в складі ФПГ є інвестиційне кредитування проектів та 

залучення приватних інвесторів, зокрема і іноземних за рахунок емісії цінних 

паперів учасників бізнес-групи.  

Зазначимо і наступне: функції банку як учасника ФПГ полягають не 

тільки в касовому обслуговуванні членів групи, але і в пошуку та реалізації 

фінансових інструментів, які будуть максимально задовольняти потреби 

підприємств ФПГ, у тому числі банки повинні: 

 акумулювати фінансові ресурси; 

 здійснювати пільгове кредитування підприємств ФПГ;  

 надавати допомогу в проведенні емісії та інших операцій із цінними 

паперами членів ФПГ;  

 здійснювати залучення інвестицій, у тому числі іноземних, та надавати 

гарантії по них; 
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 надавати інформаційні та управлінські послуги;  

 надавати членам страхові та комбіновані послуги на основі поєднання 

депозитних операцій зі страховим захистом вкладника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Функції та завдання банку в складі фінансово-промислової групи 

Джерело: розроблено автором на основі [138] 
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членів ФПГ. У таких структурах, як правило, питання про необхідність банку в 

групі постає вже після створення ФПГ. Отже, таким чином банк виконує 

другорядну функцію у формуванні ФПГ. 

Часто кредитно-банківські інститути виступають у ролі ініціативних 

учасників об’єднань, адже саме в них сконцентровані або через них 

залучаються ресурси, які пізніше можна буде скерувати на інвестування. 

Загалом, на думку Е. Чекмарева [209], з якою ми погоджуємось, основна 

перевага ФПГ, які утворюються за участі фінансово-кредитних інститутів, 

полягає передусім у можливості впровадження дієвих механізмів орієнтації 

грошових потоків на інвестиції. 

З метою більш детального вивчення ролі банків у діяльності ФПГ 

розглянемо вигоди, які отримають банки та підприємства в результаті 

ефективної співпраці в ФПГ (рис. 1.8). 

Як зазначають О. Дворецька та Ю. Нікольський [66], якщо підприємства 

або фізичні особи однієї ФПГ здійснюють розрахунки в межах обслуговуючого 

банку, фізичного переміщення коштів не відбуваються, робляться тільки 

внутрішні банківські проводки по меморіальних ордерах, в результаті банк не 

втрачає фінансових ресурсів. 

На думку авторів, із якими варто погодитися, такий порядок розрахунку 

через банк особливо вигідний підприємствам ФПГ, адже: платежі надходять 

вчасно, прискорюється оборот коштів, зменшується величина необхідних 

оборотних фондів, збільшується фондовіддача і рентабельність, у деяких 

випадках можна добитися зменшення або відстрочки сплати податків. В 

подібних випадках використовують векселі підприємств ФПГ, куплені на 

вторинному ринку або отримані по взаєморозрахунку.  

Зазначимо, що члени фінансово-промислової групи для банку не є 

звичайними клієнтами, хоча банк і виконує для них звичайні операції. Головна 

різниця полягає в тому, що всі структури фінансово-промислової групи 

виконують єдину програму, і в межах такої єдиної програми метою банку є не 
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одержання постійного позичальника, а бажання бути фінансовим оператором 

групи. Таким чином, банк одержує можливість керування всіма фінансовими 

ресурсами групи, і вигода банку настає не від кредитування членів ФПГ під 

високі відсотки, а від керування всіма фінансовими потоками групи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1.8. Вигоди банку та підприємств від фінансово-промислової групи 

Джерело: авторська розробка на основі [21] 
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Варто зазначити, що хоча банк акумулює ресурси фінансово-промислової 

групи, але це не виключає обслуговування і залучення коштів інших клієнтів 

(підприємств – не членів фінансово-промислової групи і фізичних осіб).  

Виконання розрахункових операцій, тобто забезпечення безперебійного 

грошового обігу,  одна з найважливіших функцій взаємодії між банками і 

підприємствами.  

Акцентуємо увагу на тому, що фінансовий капітал повинен перебувати в 

певному співвідношенні з промисловим капіталом. Його мета – організація та 

обслуговування грошового обігу, але не стільки заради прибутку, а заради 

забезпечення безперервності відтворювальних процесів господарських 

структур ФПГ. Саме для забезпечення цієї безперервності і безперебійності 

виробничих процесів банк повинен періодично забезпечувати виробництво 

позиковими коштами.  

Першочергово при кредитуванні підприємства-члена фінансово-

промислової групи банк зацікавлений в одержанні таких відсотків по кредиту, 

які будуть під силу підприємству та не погіршать його фінансового стану. Як 

наслідок, це призведе до розширення, модернізації, рентабельності 

виробництва всередині ФПГ, підприємство почне приносити прибуток, частина 

якого надійде до банку. Крім того, як зазначає І. Алексєєв [13], банк виграє від 

оборотів, які збільшаться за рахунок збільшення поточних рахунків виробничих 

підприємств, і ці кошти знову спрямуються в оборот.  

Отже, кредитуючи підприємства, банк не повинен розглядати відсотки по 

кредиту як свій єдиний дохід із даної операції. Адже, одержавши додаткові 

ресурси, банк може одержати з них прибуток за рахунок вкладення вже по 

звичайних, ринкових ставках стороннім клієнтам. Таким чином, виступаючи 

кредитором, банк не тільки кредитує всі ланки фінансово-промислової групи, 

але і здійснює моніторинг всіх фінансових потоків, а це дозволяє групі в цілому 

мобільно та централізовано управляти і контролювати свої ресурси.  
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Потрібно зазначити, що ФПГ можуть стати учасниками інвестиційних 

урядових і міжнародних програм та одержувати цільові кредити. При цьому банк 

як фінансовий центр ФПГ отримає доходи в сумі різниці між розміщенням 

ресурсів на ринку і вартістю кредиту або тільки вартість розміщення, якщо кредит 

безплатний (у цьому разі йдеться про цільове фінансування).  

Водночас, оцінюючи роль банків у структурі ФПГ, зазначимо, що банки - 

члени групи залишаються, як і інші учасники, перш за все носіями своїх 

основних функцій [66]. 

Якщо розглядати ФПГ і комерційний банк як два суб’єкти 

господарювання і прослідкувати інвестиційно-кредитні взаємовідносини між 

ними, то наслідком даного зв’язку є банківське інвестиційне кредитування. 

Оскільки це одна з найризикованіших операцій комерційного банку, то важливе 

чітке розуміння сутності процесу банківського інвестиційного кредитування та 

принципів його організації. Завдання банку при інвестиційному кредитуванні з 

позиції О. Коцюби [104] полягає в наступному: 

1. Розробка і здійснення комплексу заходів щодо кредитування 

інвестиційних проектів: 

 залучення коштів для інвестиційного кредитування на вітчизняних 

та іноземних ринках капіталів, при залученні міжнародних фінансових 

організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та приватних осіб; 

 експертна оцінка інвестиційних проектів, розробка методів і 

критеріїв відбору об’єктів кредитування; 

 розробка разом із позичальником та інвестором умов здійснення 

проектів і вибір оптимальних форм кредитування; 

 розробка механізмів контролю та самостійне здійснення кон-

тролюючих функцій щодо раціонального та цільового використання позик. 

2. Співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та 

неурядовими організаціями іноземних держав, іноземними інвесторами з 

питань організації інвестиційного кредитування. 
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3. Розробка та здійснення комплексу заходів із організації та реалізації 

схем кредитування, в яких банк є основним менеджером (агентом) або 

кредитором.  

Слід відзначити і те, що організація процесу банківського кредитування 

інвестиційних проектів базується на основних принципах кредитування, до яких 

належать: строковість, цільовий характер, платність, забезпеченість. 

 Крім основних принципів організації банківського інвестиційного 

кредитування, виділяють і особливі принципи, які є специфічними для 

інвестиційного кредитування, а саме:  

 обґрунтування фінансової життєдіяльності та надійності об’єкта 

кредитування; 

  забезпечення участі у реалізації інвестиційного проекту 

кваліфікованих і надійних партнерів (рис. 1.9). 

 виявлення та можливе усунення ризиків інвестиційних проектів, які 

підлягають коригуванню та мінімізації за рахунок профілактичних 

фінансових засобів; 

 врегулювання правових аспектів реалізації інвестиційного 

кредитування. 

Банки, які є в складі ФПГ, акумулюють ресурси різного характеру в 

єдиний фінансовий фонд спільними зусиллями з іншими членами групи. 

Виступаючи кредиторами, банки-учасники ФПГ надають кредити промисловим 

та іншим нефінансовим ланкам групи. При цьому інтерес, який проявляє група 

до можливості залучення кредитів від головного банку, скерований у першу 

чергу на позики інвестиційного довгострокового характеру.  

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що на фінансові 

структури фінансово-промислової групи припадає основне навантаження з 

пошуку ресурсів для її діяльності. 

У межах ФПГ банк забезпечує інвестиційні потреби учасників груп та дає 

можливість отримувати доходи від реалізації інвестиційних проектів. Але, 
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разом з тим, банки мають забезпечувати і власний розвиток. Діяльність 

банківської установи як самостійної юридичної особи не повинна 

обмежуватися рамками ФПГ. Це має бути свого роду універсальний банк 

нового типу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Фактори впливу та принципи організації банківського 

інвестиційного кредитування 

Джерело: розроблено автором на основі [104] 

 

Що стосується ефективності діяльності банків у межах ФПГ, то вона 

значною мірою залежить від величини банку. Невеликі банки, як правило, 

орієнтовані на короткострокове кредитування, що дає можливість отримати 
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доходи за короткий інтервал часу, підвищує ліквідність банку й зменшує ризик 

від інвестиційної діяльності. І, навпаки, чим більший банк, тим більші його 

можливості з надання довгострокових кредитів, що підкреслює його 

зацікавленість в інвестиційній діяльності. 

Отже, як позитивний аспект відмітимо те, що процес злиття 

промислового та банківського капіталів призводить до зацікавленості банків у 

господарській діяльності ФПГ. У перспективі це передбачає розвиток в межах 

вже існуючих ФПГ механізму, який забезпечує стійкість банку в умовах 

нестабільної макроекономічної ситуації та зростання системних ризиків  

(табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Основні переваги та недоліки інтеграції у ФПГ для фінансового сектора 

Переваги Недоліки 
 збільшення фінансової бази за 
допомогою розширення клієнтської 
бази; 
 залучення більшої суми коштів за 
допомогою відкриття розрахункових 
рахунків усім учасникам (членам) 
бізнес-групи; 
 забезпечення чіткого процесу 
погашення короткострокових та 
довгострокових позик; 
 забезпечення високого рівня 
поінформованості про фінансовий стан, 
очікувані платежі та рух грошових 
коштів. 

 неможливість уникнути формування кредитно-
інвестиційного портфеля банку зі зниженими 
відсотковими ставками; 
 виникнення можливих проблем в процесі 
залучення додаткових фінансових ресурсів для 
інвестування великих проектів (у випадку, якщо 
учасників ФПГ багато, а розміри банку не можуть 
задовольнити потреби розвитку бізнес-групи); 
 банкам важко контролювати дотримання 
економічних нормативів, що встановлюються 
зовнішнім регулятором; 
 можливість появи додаткових ризиків через 
кризові ситуації на фінансовому або товарному 
ринках. 

Примітка: складено автором на основі [26, 37, 87, 136,177] 

 

Також банк має безпосередню можливість контролю за позичальником 

при довгостроковому кредитуванні промислових об’єктів, що забезпечується 

лише при об’єднанні фінансового та промислового капіталів і утворення на цій 

основі ФПГ. При таких умовах значно збільшується вірогідність повернення 

довгострокових кредитів, які в умовах економічної нестабільності є 

ризикованими. Також банк розширює свою клієнтську базу та сферу свого 

впливу при отриманні контролю над промисловими підприємствами. 
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Тому варто погодитися з точкою зору А. Шушакової [218] стосовно того, 

що по-справжньому міцними й ефективними можуть стати такі ФПГ, 

ініціатором яких буде саме великий комерційний банк, а не група промислових 

підприємств, нехай навіть найпотужніших. Таку точку зору можна пояснити 

тим, що при реалізації структурних зрушень у промисловості залучення 

фінансового капіталу можна покласти на банківські ФПГ, оскільки саме банки 

здатні акумулювати великі суми грошових коштів і скеровувати їх на 

фінансування інвестиційних проектів. 

Оцінюючи переваги та недоліки інтеграції у ФПГ для банків, можемо 

зробити висновок: на сучасному етапі розвитку економіки банки прийшли до 

розуміння того, що без розвитку промисловості неможливо забезпечити 

стабільне зростання банківської системи, а шляхом концентрації активів 

фінансово-промислової групи банк отримує можливість посилити свої 

фінансові позиції, адже консолідація капіталу збільшує фінансові можливості 

банку та сприяє розвитку його стратегічних цілей.  

Це дає можливість вирішити низку проблем, які також стосуються 

активізації інвестиційних процесів у промислових підприємствах, які входять 

до складу груп, а саме: 

 рівень управління сукупним фінансовим капіталом у межах ФПГ 

значно зростає, що відповідає вимогам реалізації масштабних інвестиційних 

проектів; 

 скоординованість діяльності фінансової і промислової складових груп 

дає можливість збільшити їх економічний потенціал, а отже, і прибуток, який 

отримує кожен із членів груп; 

 промислове підприємство в складі ФПГ має можливість залучити 

дешеві фінансові ресурси для реалізації своїх інвестиційних потреб, а за 

рахунок власних ресурсів виконувати інші завдання; 

 для всіх учасників ФПГ значно зменшується перелік ризиків реалізації 

інвестиційних проектів. 
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Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо те, що у діяльності ФПГ можуть 

знайти застосування сучасні банківські технології, всі банківські операції і 

схеми використання фінансових інструментів, що пояснюється метою 

створення всіх фінансово-промислових груп, якою є об’єднання інтересів 

фінансових інститутів і промислово-торговельних підприємств у межах 

спільної реалізації інвестиційних проектів. Важливо відмітити і такий аспект, 

як те, що банк-учасник ФПГ може налагодити грошово-кредитне забезпечення 

реального сектору, структурувати джерела фінансування та змінити загальну 

господарську політику групи. 

Отже, банки в системі функціонування та розвитку інтегрованих 

корпоративних систем відіграють значну роль, а особливо у реалізації 

інвестиційних проектів, адже промисловий капітал обслуговує сферу 

виробництва, а банківський капітал забезпечує фінансову сферу. 
 

 

 

1.3. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю    

діяльності інтегрованих корпоративних систем в умовах макроекономічної 

нестабільності національної економіки 

 

На сучасному етапі, коли у вітчизняній економіці інтеграційні процеси 

стають все більш значними, великі інтегровані корпоративні системи 

відіграють визначальну роль у забезпеченні стійкого економічного зростання та 

підвищенні ефективності виробництва. 

Враховуючи масштаби діяльності інтегрованих корпоративних систем та 

складність їх діяльності, зазначимо, що успішність таких структур залежить від 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю їх діяльності, 

який охоплює сукупність економічних та організаційних важелів та методів, за 

допомогою яких здійснюється управління виробничими, фінансово-



64 
 
 
економічними процесами та відносинами з метою ефективного впливу на 

кінцеві результати діяльності інтегрованих корпоративних систем. 

Дослідженню інтеграційних механізмів приділено увагу в роботах  

Л. Абалкіна, З. Варналія, М. Войнаренка, Р. Капелюшнікова, М. Колосовського, 

 П. Кулікова, Ю. Лузана, В. Мочерного, Б. Райзберга, О. Савченко, Д. Стеченка, 

Т. Сахно, Ю. Осипова, В. Хачатурова, А. Шаститко, Ю. Яременка. 

Важливість формування організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю господарської діяльності в інтегрованих 

корпоративних системах обумовлює детальне обґрунтування поняття 

“організаційно-економічний механізм”. 

До визначення сутності організаційно-економічного механізму вчені не 

мають єдиної точки зору, тому ця проблема своєї актуальності не втратила й на 

сьогодні потребує дослідження та узагальнення (табл. 1.6). 

Отже, розглянувши визначення та трактування поняття “організаційно-

економічний механізм” окремими вченими та дослідниками, можемо зробити 

висновок стосовно того, що в основному автори розуміють його як систему 

інструментів для регулювання процесу діяльності суб’єктів господарювання та 

досягнення поставлених стратегічних цілей суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

На нашу думку, найбільш конкретне визначення сутності категорії 

“організаційно-економічний механізм” дає В. Мочерний [134], що характеризує 

його як систему основних форм, методів, важелів використання економічних 

законів, вирішення протиріч суспільного виробництва, а також формування 

потреб, створення системи стимулів і узгодження економічних інтересів 

основних класів і соціальних груп. Отже, існує наявність великої кількості 

наукових праць із даної тематики, проте, на нашу думку, трактувати категорію 

“організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем” необхідно як сукупність методів 

управління, аналізу, контролю та оцінки діяльності суб’єктів господарювання, 
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заходів з організації їх діяльності, а також систему прогнозування і планування 

розвитку суб’єкта господарювання та інформаційного забезпечення з метою 

створення більш ефективного та якісного управління і які в сукупності 

забезпечать досягнення інтересів та кінцевих цілей суб’єкта інтегрованої 

корпоративної системи. 

Таблиця 1.6 

  Визначення поняття “організаційно-економічний механізм”  
Автор Визначення поняття 

Л. Абалкін [12] Організаційно-економічні відносини, що формуються у процесі 
оптимізації суспільної праці, відносини обміну діяльністю і відносини 
управління 

Ю. Осипов [146] Суспільна система господарських суб’єктів з притаманними їм 
механізмами господарювання та притаманними всій системі 
господарськими суспільними інститутами, регулюючими діяльність 
господарських суб’єктів 

В. Мочерний 
[134] 

Система основних форм, методів, важелів використання економічних 
законів, вирішення протиріч суспільного виробництва, а також 
формування потреб, створення системи стимулів і узгодження 
економічних інтересів основних класів і соціальних груп 

П. Куліков [108] Система організаційних та економічних форм і методів ведення 
господарства, що спонукає до підвищення ефективності 
функціонування виробничих систем та спрямована на свідоме 
використання економічних законів і досягнення поставлених 
стратегічних цілей суб’єктами підприємницької діяльності 

Б. Райзберг [166] Сукупність організаційних структур і конкретних форм і методів 
управління, а також правових форм, за допомогою яких реалізуються 
діючі в конкретних умовах економічні закони, процес відтворення 

О. Савченко  
[139] 

Частина системи господарювання в конкретний період розвитку 
національного господарства будь-якої країни, являє сукупність двох 
різнорідних, але взаємопов’язаних складових: організаційної складової 
та економічного компонента 

Ю. Лузан  
[125] 

Спосіб забезпечення реалізації вимог об’єктивних законів у процесі 
суб’єктивної людської діяльності (охоплює широкі надбудовні 
відносини (політичні, ідеологічні, морально-етичні, правові тощо), що 
активно впливають на базис) 

І. Бєла 
[29] 

Система формування цілей та стимулів, що дозволяють перетворювати 
у процесі трудової діяльності динаміку матеріальних та духовних 
потреб суспільства у динаміку засобів виробництва та кінцевих 
результатів виробництва, які спрямовані на повне та ефективне 
задоволення цих потреб 

Примітка: сформовано автором 
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Так, дослідження трактування категорії “організаційно-економічний 

механізм” управління ефективністю господарської діяльності дає нам 

можливість виділити дві основні його складові, а саме: організаційну та 

економічну (рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Основні складові та функції організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

Примітка: розроблено автором на основі [12, 35, 108, 134,146, 166, 169] 

 

Опираючись на думку І. Фесенко [199], можемо зробити висновок стосовно 

того, що економічна складова організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем відповідає за фінансове 

забезпечення та здійснює контроль і оцінку ефективності діяльності, а організаційна 

складова включає організацію економічних цілей, обґрунтування методів організації 

Основні складові організаційно-економічного механізму управління 
ефективністю діяльності ІКС 

Організаційна Економічна 

 вибір і обґрунтування 
оперативних та стратегічних 

методів управління діяльністю на 
конкретному підприємстві; 
 побудова раціональної 
організаційної структури 

підприємства; 
 впровадження прогресивних 

форм організації праці і 
ефективної системи мотивації 

діяльності; 
 використання принципів 
кадрового менеджменту 

 фінансове забезпечення 
розробки і реалізації проектів; 
 проведення фінансової 
експертизи господарської 

діяльності елементів інтегрованої 
корпоративної системи; 

 визначення економічної 
ефективності та економічної 
привабливості інвестиційних 
проектів та програм системи 

 контроль і оцінка ефективності 
господарської діяльності 

Функції  

Завершений цикл відтворення 



67 
 
 
і регулювання діяльності, впровадження прогресивних форм організації праці та 

ефективної системи мотивації діяльності. 

Отже, організаційна та економічна складові організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

доповнюють одна одну та утворюють комплексний механізм управління їх 

розвитком. 

Варто погодитися з позицією А. Бидик [34] стосовно того, що успішне та 

органічне функціонування розглянутих складових та їх функцій і в цілому 

організаційно-економічного механізму на практиці сприятиме ефективному та 

результативному управлінню діяльністю інтегрованих корпоративних систем. 

Ефективність характеризує величину ефекту, що припадає на одиницю 

здійснених витрат. Показники ефективності будуть більш суттєвими при розрахунку 

для всієї інтегрованої корпоративної системи в цілому. У цьому випадку можна 

отримати точні значення доходності інвестиційного та власного капіталу (табл. 1.7).  

Економічна складова організаційно-економічного механізму ефективності 

діяльності інтегрованих корпоративних систем, крім якісних показників: 

популяризації торгової марки, формування позитивного іміджу діяльності, - 

базується на системі показників економічної привабливості інвестиційних 

проектів системи, зростання рівня доходності цінних паперів, організаційної 

ефективності об’єднання і кожної складової зокрема, фінансової безпеки та 

надійності, рентабельності та прибутковості  

Показники ефективності організаційно-економічного механізму ІКС 

варто розглядати і на макрорівні, зокрема в розрізі зростання національного 

доходу від створення ІКС, збільшення кількості робочих місць, зростання ВВП, 

зростання доходів населення та інших показників, що описуватимуть 

економічну привабливість проекту інтегрованої корпоративної системи як для 

регіону, так і для національної економіки. 

Виходячи з аналізу трактування організаційно-економічного механізму та 

розгляду його складових, можна стверджувати: метою організаційно-
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економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем є створення умов для досягнення цілей, які ставить 

перед собою суб’єкт господарювання за допомогою економічних методів. 

Таблиця 1.7 

Показники економічної складової організаційно-економічного механізму 

ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем 

Категорія Показники Алгоритм розрахунку 

Показники окремих підприємств інтегрованого корпоративного об’єднання 

Показники 
фінансової 
ефективності 

Майбутня 
вартість 
інвестованих 
коштів 

FVn = PV (1+r)n , 
      де FVn - майбутня вартість капіталу;   
PV - теперішня вартість грошових коштів, інвестованих у 
початковий період, гр. од.; 
 r - процентна ставка в теперішньому періоді;  
п - кількість періодів інвестування;  
(1 + r)n - коефіцієнт (фактор) майбутньої вартості для r та п. 

Теперішня 
вартість 
інвестованих 
коштів 

PV= , 

     де  - фактор теперішньої вартості (PVIF - Present 

Value Interest Factor).  
 

Чиста 
теперішня 
вартість 

NPV =  – IC, 

де IC - розмір початкової інвестиції, гр. од.; 
Pk - річні доходи, гр. од.; 
R - прийнятний рівень відсоткового доходу; 
К - період дисконтування. 

Коефіцієнт 
ефективності 
інвестицій 

      АRR = , 

   де АRR - коефіцієнт ефективності інвестицій; 
PN - чистий прибуток, гр. од.; 
RV - ліквідаційна вартість, гр. од. 

Доданий 
показник 
вартості 
компанії 

    V= , 
де FCTt - значення вільного грошового потоку у 
прогнозованому періоді, гр. од.; 
i - ставка дисконтування; 
t - інтервал періоду прогнозування. 

Внутрішня 
норма 
рентабельності 
інвестицій 

     NPV = - IC+ =0, 

де CF - грошовий потік у році t, гр. од.; 
IRR - внутрішня норма прибутковості. 
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Продовження табл. 1.7 
Фінансові показники злиття компаній 

 
Величина ефекту від 
придбання підприємства 
інтегрованою корпоративною 
системою 

        
 Е= С-Ра,  
        де Е - ефект від придбання ІКС підприємства а; 
С - витрати на придбання підприємства інтегрованою 
корпоративною системою, гр. од.; 
Ра - ринкова ціна підприємства а, гр. од. 
 

Витрати злиття         Е = (С- МРа) + (МРа - Ра), 
     де Ра - внутрішня вартість підприємства а як окремої 
економічної одиниці; 
    МРа - агрегована ринкова вартість підприємства а у 
момент здійснення злиття (придбання). 

Приріст заробітної плати     ΔЗпл= Зпл.0 - Зпл1,  

   де ΔЗпл - приріст заробітної плати внаслідок утворення 
ІКС; 
   Зпл.0 - заробітна плата до злиття підприємств; 
   Зпл1 - заробітна плата після злиття підприємств. 

 

 

Важливе значення для розкриття сутності організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем становлять його ознаки, а саме: елементна, 

функціональна та процесна [152]. На нашу думку, визначення ознаки як 

“елементна” дещо некоректне, оскільки вона розглядає організаційно-

економічний механізм як систему. Доречно запропонувати змінити її назву на 

“системну”, виходячи із змістовного наповнення. 

Відповідно до позиції Т. Полозової [152] до переліку зазначених вище 

ознак організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем доцільно було б 

додати нормативно-правову ознаку, згідно з якою організаційно-економічний 

механізм розкривається через права власності та методи регулювання цих прав 

у різних зацікавлених осіб, які поряд із рівнями управління створюють окрему 

систему рівнів власності. 
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На нашу думку, варто запропонувати перелік ознак, які деталізують та 
чіткіше окреслюють призначення організаційно-економічного механізму 
управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем. Тому пропонуємо 
такий перелік ознак, як: рівень цілісності, системності, економічного 
потенціалу та функціонального призначення (рис. 1.11). 

Варто зазначити, що функціонування організаційно-економічного 
механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 
систем проявляється в сукупності економічних важелів та методів. У результаті 
їх органічної дії відбувається формування економічних відносин, 
забезпечуються інтереси зацікавлених сторін, їх корпоративні права і, як 
наслідок, формуються оптимальні бізнес-процеси, що враховують умови 
зовнішнього економічного середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Основні ознаки організаційно-економічного механізму інтегрованих 

корпоративних систем (розроблено автором) 

 
Ознаки  

 

Елементн
а 

Функціональн
а 

Процесна 

Механізм розглядається як 
організуюча система 
взаємозв’язків між 

структурними елементами 

Механізм розглядається як сукупність 
видів діяльності, спрямованої на 

досягнення визначеної мети 

Механізм розкривається через дію 
з розв'язання проблеми, як процес 

підготовки і прийняття рішень 

Рівень 
системності 

Рівень 
економічного 

потенціалу 

Рівень 
цільового 

призначення 

Механізм розглядається як 
динамічна система 

багаточисельних елементів, 
що перебувають у непевному 
зв’язку, здатні адаптуватися 
до змінних умов середовища 

Механізм розглядається як система єдиних, 
взаємопов’язаних, ієрархічних цілей ІКС та її складових, 

сформованих на основі субординації і координації для 
отримання синергічного ефекту від об’єднання капіталів 

Рівень 
функціонального 

призначення  

Механізм розглядається як перелік функціональних 
зв’язків між переліком промислових підприємств і 
фінансових установ для спрощення діловодства та 

управління бізнесом 

Механізм розглядається через 
складові формування 

економічного потенціалу ІКС 
(виробничу, інноваційну, 
маркетингову, фінансову, 

організаційну та ін.) 
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До важелів організаційно-економічного механізму управління 
ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем належать 
організаційні, до яких відносять кадрове забезпечення, інформаційне 
забезпечення, захист інформації, організаційно-правову форму та структуру 
управління, та економічні: амортизаційна політика, політика ціноутворення, 
система оподаткування, кредитування та страхування (рис. 1.12).  

 

 

 

 

 

                                               Внутрішні 

 

 

Зовнішні 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.12. Важелі організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

Джерело: складено на основі [156] 

 

Варто зазначити, що поєднання організаційних та економічних важелів 

дає можливість вибору правильного рішення для оптимізації витрат і 

покращення діяльності суб’єкта господарювання та виступає визначальним 

чинником його ефективної діяльності.  
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управління 
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Система 
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Що стосується методів організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем, то до основних 

відносяться також економічні та організаційні.  

Економічні методи – це методи, які реалізують матеріальні інтереси у 

виробничих процесах чи будь-якій іншій діяльності з використанням товарно-

грошових відносин.  

Зазначені методи мають два аспекти реалізації, а саме: 

− макроорієнтований, що характеризує процес управління національною 

економікою, зорієнтований на використання створеного на 

загальнодержавному рівні економічного сегмента зовнішнього середовища. 

Його суть полягає у формуванні системи оподаткування суб’єктів 

господарювання, визначенні дієвої амортизаційної політики, яка сприяла б 

оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів підприємства, 

встановленню державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій. У свою 

чергу, зазначимо, що до методів організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

відносять також нормативно-правову базу та методичне забезпечення 

діяльності суб’єкта господарювання; 

 мікроорієнтований, пов’язаний із управлінським процесом у 

мікроформаціях, орієнтований на використання таких економічних важелів, як 

фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо. 

Організаційні методи організаційно-економічного механізму управління 

інтегрованими корпоративними системами є комплексом способів і прийомів 

впливу на працівників, які ґрунтуються на використанні організаційних 

відносин та стилів влади керівництва. Зазначені методи поділяють на: 

  регламентні (прямі чи адміністративні), зміст яких полягає у 

формуванні структури та ієрархії управління, делегуванні повноважень і 

відповідальності певним категоріям працівників фірми, визначенні орієнтирів 
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діяльності підлеглих, наданні методично-інструктивної та іншої допомоги 

виконавцям; 

 розпорядчі, що охоплюють поточну (оперативну) організаційну роботу 

і базуються, як правило, на наказах керівників підприємств (організацій). Ці 

методи передбачають визначення конкретних завдань для виконавців, розподіл 

цих завдань між ними, контроль виконання, проведення нарад з питань 

поточної діяльності фірми (підприємства, організації) [86].  

Важелі впливу методів можуть базуватися на засобах примусу, дозволу, 

заборони та розпорядження, що найчастіше використовуються за екстрених 

умов прийняття рішень, при необхідності чіткого відслідковування 

відповідальності за прийняті рішення та за часових обмежень, та на непрямих 

засобах впливу, що носять координуючий, спрямовуючий та обмежувальний 

характер (рис. 1.13). 

Використання зазначених методів організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

забезпечує дотримання правових норм та повноважень, а від правильності їх 

застосування залежить ефективність функціонування суб’єкта господарювання. 

Розглянувши складові організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем, його ознаки, 

важелі та методи, можемо сформулювати і його завдання, до яких, на нашу 

думку, слід віднести наступні: 

 формулювання відповідно до вимог часу стратегічних цілей 

інтегрованих корпоративних систем. Стратегічні цілі ІКС полягатимуть у 

глобальній ефективності та привабливості, тим часом цілі конкретних їх 

складових випливають із видів діяльності; 

 окреслення шляхів та критеріїв досягнення стратегічних цілей. 

Зазначене завдання виконуватиметься з урахуванням наявного стану 

підприємств-складових інтегрованих корпоративних систем, стану 



74 
 
 
завершеності минулих інвестиційних проектів та тенденцій розвитку 

макросередовища ІКС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Основні методи організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

Джерело: складено на основі [86] 
 

 виявлення ключових факторів, від яких залежить результативність 

діяльності інтегрованих корпоративних систем. Виконання завдання можливе 

за використання стратегічних методів дослідження рівня розвитку діяльності 

Формування системи оподаткування суб’єктів 
господарювання; визначення дієвої 

амортизаційної політики, яка сприяла б 
оновленню (відтворенню) матеріальних і 

нематеріальних активів підприємства; 
встановлення державою мінімального рівня 

заробітної плати та пенсій 

Орієнтований  на використання 
таких різноманітних економічних 

важелів, як фінансування, 
кредитування, ціноутворення, 

штрафні санкції тощо 

Методи управління  

Економічні Організаційні 

Характеризує процес 
управління, зорієнтований 

на використання 
створеного на 

загальнодержавному рівні 
економічного сегмента 

зовнішнього середовища 

Пов’язаний з 
управлінським 

процесом 
господарською 

діяльністю 

Регламентні Розпорядчі 

Формування структури 
та ієрархії управління, 

делегування 
повноважень і 

відповідальності певним 
категоріям працівників 

фірми, визначення 
орієнтирів діяльності 
підлеглих, надання 

методично-інструктивної 
та іншої допомоги 

виконавцям 

Охоплюють 
поточну 

(оперативну) 
організаційну 

роботу і 
базуються, як 
правило, на 

наказах 
керівників 

підприємств 
(організацій) 

Аспекти реалізації економічних методів 

Суть аспектів економічних методів 

Зміст організаційних методів 1 аспект 2 аспект 



75 
 
 
інтегрованих корпоративних систем та їх складових: SWOT-аналізу сильних, 

слабких сторін системи, її можливостей та загроз, PESТ-аналізу блоків 

макроекономічних факторів прямої та непрямої дії – політики, економіки, 

соціального середовища та технології, моделей конкуренції Портера та ін.; 

 прогнозування результативності та ефективності діяльності учасників 

інтегрованих корпоративних систем. Здійснюватиметься на основі 

прогнозування системи показників рентабельності діяльності та інвестиційної 

ефективності: чистої теперішньої вартості інвестиційних проектів, внутрішньої 

норми рентабельності, терміну окупності у порівняльній площині 

альтернативності вибору прийняття інвестиційних рішень;  

 оцінка наявних ресурсів інтегрованих корпоративних систем. 

Оцінювання наявності та оптимальності використання ресурсів може 

здійснюватися шляхом виявлення дефіциту імпортних ресурсів в аспекті їх 

ринкової ціни, девальвації національної валюти та можливості їх заміни на 

вітчизняні, використання логістичних концепцій управління ресурсно-

матеріальними потоками, альтернативної вартості взаємозамінних ресурсів та ін.; 

 виявлення факторів ризику. До уваги варто брати перелік системних та 

несистемних ризиків характерних ІКС, ймовірність їх настання та можливості 

управління ними у макро- та мікромасштабах. При порівнянні ризиковості 

різновартісних та різопрофільних видів діяльності системи, крім абсолютних 

показників міри та ступеня ризику, використовуватиметься відносний показник 

– коефіцієнт варіації, що дасть можливість порівняти та обрати найменш 

ризиковий із непорівнюваних у натуральних показниках інвестиційних 

проектів. 

Дедалі більшого значення для формування дієвого та ефективного 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем в умовах світової фінансової кризи набуває 

стратегічний аналіз зовнішнього середовища.  
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Це пов’язано з тим, що стан і напрям розвитку зовнішнього середовища 

певною мірою визначають можливості інтегрованих корпоративних систем 

щодо локалізації кризи та виходу з неї. Слід зазначити, що зовнішнє 

середовище є джерелом, що забезпечує інтегровані корпоративні системи 

ресурсами, які необхідні для підтримки його внутрішнього потенціалу. 

Отже, аналіз зовнішнього середовища інтегрованих корпоративних 

систем є важливим чинником для формування дієвого та ефективного 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем з метою їх ефективного функціонування в 

сучасних умовах, що потребує аналізу складових компонентів 

макросередовища інтегрованих корпоративних систем.  

Виходячи з вищенаведеного, нами розроблено схему складових 

компонентів макросередовища інтегрованих корпоративних систем та їх 

основних чинників (рис. 1.14). 

Оцінка складових компонентів макросередовища інтегрованих 

корпоративних систем, встановлення зв’язків між ними дозволить виявити 

сильні та слабкі сторони таких систем, оцінити можливості і загрози, а також 

активізувати їх діяльність і підвищити ефективність та сформувати дієвий та 

ефективний організаційно-економічний механізм управління ефективністю 

господарської діяльності в інтегрованих корпоративних системах з метою їх 

ефективного функціонування в сучасних умовах.  

Загалом формування організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю господарської діяльності в інтегрованих корпоративних системах 

відбувається згідно із загальними принципами управління, а саме:  

 врахування дії економічних законів ринкових відносин - дає змогу 

підвищити ефективність використання ресурсів;  

 врахування дії законів організації структур і процесів - дає змогу 

підвищити якість управління;  

 врахування наукових підходів до управління;  
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Рис. 1.14. Складові компоненти макросередовища інтегрованих корпоративних систем (сформовано автором) 

Складові макросередовища 
інтегрованих 

корпоративних систем 

Економічна Демографічна Екологічна 

Політична Правова 

Соціально-культурна Науково-технічна 

- рівень та темпи інфляції, 
- зростання та спад виробництва;  
- коливання курсу національної 

валюти відносно валют інших країн; 
- оподаткування; 
- умови одержання кредиту  
- стан кон’юнктури ринку; 
-  платоспроможність контрагентів.  

- кількість потенційних споживачів 
(структура населення, зміни в окремих 
групах та їх доходах); 

- наявну та потенційну кількість робочої 
сили; 

- кваліфікаційні характеристики робочої 
сили (якість робочої сили). 

- вплив навколишнього 
середовища на реалізацію 
інвестиційних проектів та зворотний 
вплив на навколишнє середовище; 
- розрахунок величини витрат на 
профілактичні  природоохоронні 
заходи. 

- наміри органів 
державної влади у 
відношенні розвитку 
суспільства;  
- прямі та непрямі 
інструменти впливу 
на ІКС 

– вивчення законів та 
інших нормативних актів;  

– виявлення допустимих 
меж дій у взаємодії з 
іншими суб’єктами права 
та допустимі методи 
відстоювання своїх 
інтересів 

виявлення впливу на бізнес таких соціальних явищ, як: відношення 
людей до роботи та якість життя; існуючі в суспільстві звичаї та 
вірування; цінності людей; демографічна структура суспільства; 
зростання населення; рівень освіти, мобільність людей чи 
готовність до зміни місця проживання та ін. 

- виявлення можливостей для розвитку науки та техніки; 
- виробництво нової продукції; 
- вдосконалення продукції, що виробляється; 
- модернізація технології виготовлення і збуту продукції 

Пов’язана з обігом грошей, товарів, 
інформації та енергії 

Впливає на рівень і тривалість життя людей Впливає на навколишнє середовище 

Знаходять 
вираження в 
діяльності та 

прийнятті рішень 
місцевими 

органами влади та 
уряду 

Пов’язана з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів 
оброблення та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій 

Спрямована на визначення ставлення суспільства до реалізації 
інвестиційних проектів інтегрованими корпоративними групами  

Пов’язана з 
формуванням 
політичних 

поглядів 
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 орієнтація на певні ринки та потреби; 

 застосування сучасних інформаційних технологій для системної і 

комплексної автоматизації управління; 

 застосування сучасних методів аналізу та прогнозування; 

 застосування в системі управління стратегічного маркетингу, 

мотивації та регулювання [168].  

Отже, оскільки головною метою створення інтегрованих корпоративних 

систем є отримання більш високих фінансових результатів від спільної 

діяльності їх членів порівняно з результатами їх діяльності за межами 

інтегрованого об’єднання, а основним фінансовим результатом їх діяльності є 

прибуток, то питанням, які стосуються організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності в інтегрованих корпоративних системах 

та напрямам його вдосконалення, слід приділяти більше уваги та постійно 

працювати над його вдосконаленням. 

У підсумку зазначимо, що формування організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем є складним процесом і потребує врахування всіх його складових, 

елементів, методів та законів розвитку. 

Формування дієвого організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем 

сприятиме вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасного 

господарювання – підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на мікрорівні, об’єднань підприємств з метою концентрації 

промислового та фінансового капіталу на регіональному та національному 

рівнях. 
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Висновки до розділу 1 

 

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 

1. У функціонуванні економічних систем, підвищенні ефективності 

виробництва та забезпеченні економічного зростання визначальну роль на 

сучасному етапі відіграють великі господарські структури (інтегровані 

корпоративні системи). Така ситуація пояснюється процесами глобалізації та 

зростанням динамічності середовища господарювання.  

У науковій літературі єдиного підходу щодо тлумачення поняття 

“інтегрована корпоративна система” (ІКС) ще не сформовано, тому ця 

проблема своєї актуальності не втратила й на сьогодні потребує дослідження 

та узагальнення. Така багатоваріантність у дослідженнях дозволила 

сформулювати нам власне визначення категорії “інтегровані корпоративні 

системи” як сукупність суб’єктів господарювання, установ та організацій, що 

перебувають у русі в напрямі створення договірного чи недоговірного 

об’єднання, шляхом часткового чи повного поєднання капіталів для 

отримання синергічного ефекту злиття інтересів. 

2. На даний час в Україні зростає увага до створення фінансово-

промислових груп, в яких відбувається поєднання фінансових, виробничих та 

організаційних систем різноманітних за специфікою своєї діяльності та 

спрямуванням суб’єктів господарювання. Сучасні фінансово-промислові групи 

розглядаються як об’єднання виробничих і торгових підприємств з кредитно-

банківськими установами, що трансформуються у великі багатогалузеві 

господарські системи зі спільною економічною стратегією та внутрішнім 

товарообігом. На основі здійсненого дослідження етимології поняття ФПГ 

доцільно запропонувати власне його визначення, згідно з яким фінансово-

промислові групи – це диверсифіковані багатофункціональні структури 

корпоративного типу, утворені в результаті об’єднання капіталів фінансової та 

нефінансової сфери з метою технологічної або економічної інтеграції для 

створення найбільш сприятливого фінансового середовища та для реалізації 
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великомасштабних бізнес-проектів і програм, реалізації інвестиційних та 

інших проектів з метою максимізації прибутку і рентабельності, підвищення 

ефективності виробничих і фінансових операцій, посилення 

конкурентоздатності на зовнішньому і внутрішньому ринках, та діють у 

співпраці з державою.  

3. Розширена класифікація фінансово-промислових груп за переліком 

вже відомих ознак дозволяє виявити особливості інтеграції банківського та 

промислового капіталу. Для широкоаспектного дослідження ФПГ вважаємо за 

доцільне ввести такі ознаки класифікації, як “за рівнем залежності цілей” та “в 

залежності від напрямів діяльності більшості підприємств-членів”, оскільки 

вони дещо краще розкриють специфіку діяльності ФПГ. 

4. Інтеграція фінансових структур та промислово-торговельних 

підприємств є необхідною умовою безперебійного кругообігу промислового 

капіталу, функціонування банківської системи, а також забезпечення сталого 

економічного розвитку країни. Банківський капітал відіграє особливу роль у 

реалізації інвестиційних проектів, адже промисловий капітал обслуговує 

сферу виробництва, а банківський капітал забезпечує фінансову сферу. 

Відповідно, об’єднання цих двох капіталів дає можливість промисловому 

підприємству отримати приріст доходу за рахунок залучення додаткових 

фінансових ресурсів і прискорення обороту власного капіталу, а банку – за 

рахунок ефективного вкладання грошових коштів та зменшення ризику. 

5. Враховуючи масштаби діяльності інтегрованих корпоративних систем 

та складність їх діяльності, зазначимо, що успішність таких структур залежить 

від організаційно-економічного механізму управління ефективністю  

господарської діяльності, який охоплює сукупність економічних та 

організаційних важелів і методів, за допомогою яких здійснюється управління 

виробничими, фінансово-економічними процесами та відносинами з метою 

ефективного впливу на кінцеві результати діяльності інтегрованих 

корпоративних систем. 
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6. До визначення сутності організаційно-економічного механізму вчені 

не мають єдиної точки зору, тому ця проблема своєї актуальності не втратила 

й на сьогодні потребує дослідження та узагальнення. На нашу думку, 

трактувати категорію “організаційно-економічний механізм” необхідно як 

сукупність методів управління, аналізу, контролю, оцінки діяльності суб’єктів 

господарювання та заходів із організації їх діяльності, а також систему 

прогнозування і планування розвитку суб’єкта господарювання та 

інформаційного забезпечення з метою створення більш ефективного та 

якісного управління і які в сукупності забезпечать досягнення інтересів та 

кінцевих цілей суб’єкта господарювання. 

7. Дослідження переліку ознак механізму дозволило нам сформулювати 

перелік ознак, які деталізують та чіткіше окреслюють призначення 

організаційно-економічного механізму управління діяльністю інтегрованих 

корпоративних систем. Тому пропонуємо такий перелік ознак, як: рівень 

цілісності, системності, економічного потенціалу та функціонального 

призначення. Вивчення основних принципів та важелів механізму дозволить 

нам деталізувати дослідження обраної проблематики в напрямі вибору 

інструментарію оптимальності та ефективності, що зменшить часовий лаг від 

прийняття рішення до його практичної реалізації в умовах динамічного 

розвитку економічного середовища. Формування дієвого організаційно-

економічного механізму сприятиме вирішенню однієї з найважливіших 

проблем сучасного господарювання – підвищення конкурентоспроможності 

українських підприємств.  

Результати, отримані у даному розділі, опубліковані в наукових працях 

автора [72, 76, 78, 79, 233], поданих у списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Моніторинг господарської діяльності інтегрованих корпоративних 

систем у трансформаційній економіці України 

 

Однією з визначальних умов економічного розвитку України в аспекті 

зростання конкурентоспроможності національної економіки, модернізації та 

розвитку основних галузей господарства є наявність таких структур, які б 

сприяли зростанню ефективності виробництва, розвитку економічної 

конкуренції та нарощенню обсягів інвестиційного потенціалу, а саме: 

інтегрованих корпоративних систем. 

Функціонування інтегрованих корпоративних систем сьогодні пов’язано 

із зміною загальноекономічних показників, які формують вектор економічного 

розвитку національної економіки. Зокрема, тимчасові дисбаланси на 

валютному ринку посилили девальваційні та інфляційні процеси в аспекті 

зростання цін на ресурси (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Значення рівня інфляції та індексу фактичного обсягу ВВП  

у 2008-2016 рр., % 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики [1] 
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Зростання ВВП у досліджуваному періоді свідчить не про зростання 

виробництва, а про новий виток “інфляційної спіралі”. Аналіз прибутковості 

діяльності підприємств різних видів діяльності за період з 2008 до 2016 рр. 

свідчить про наявність рецесивного періоду, що почався у 2012 році та призвів 

до падіння значення ВВП у 2015 на 9,1 %. На сьогодні деяке зростання 

основних макроекономічних показників відображає хоч і позитивну тенденцію 

розвитку, проте це не є достатньою умовою для подолання рецесивних 

впливів економічного спаду. Про це свідчить значна величина збитковості 

підприємств, зниження індексу промисловості та величини капітальних 

інвестицій (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Динаміка індексу промислового виробництва та капітальних 

інвестицій за період 2008-2016 рр. 

Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики [1] 

 

Платформа із зазначених факторів впливу сприяла створенню 

інтегрованих корпоративних систем із високим ступенем адаптації та 

багатопрофільною діяльністю для зменшення рівня загального ризику. Якщо 

розглядати інтегровані корпоративні системи в аспекті фінансово-

промислових груп, то в економіці України їх налічується близько 16, а рівень 

їх впливу на національну економіку доволі значний.  

За ступенем такого впливу вітчизняні ФПГ можна умовно поділити на 3 

групи. До групи найбільш впливових входять такі, як Систем Кепітал 
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Менеджмент (СКМ), Приват, Індустріальний союз Донбасу (ІСД); до групи 

середнього впливу: Інтерпайп та Укрпромінвест, а до груп менш впливових: 

Славутич, Укрсоцбанк, Енергетичний стандарт (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

Фінансово-промислові групи за ступенем впливу на економіку України 
 

Ступінь впливу групи Назва групи 
Найбільш впливові Систем Кепітал Менеджмент (Р. Ахметов) 

Приват (І. Коломойський, Г. Боголюбов)  
Індустріальний союз Донбасу (С. Тарута) 

Середнього впливу Інтерпайп (В. Пінчук) 
Укрпромінвест  (П. Порошенко) 

Незначного впливу Славутич  (Г. Суркіс) 
УкрСиббанк (А. Ярославський) 
Фінанси та кредит  (К. Живаго) 
Енергетичний стандарт (К. Григоришин) 

Примітка: складено на основі [95] 

 

Із зазначених нами в табл. 2.1 групи найбільш залежним від іноземного 

капіталу є Енергетичний стандарт, а найменш залежними – СКМ та ІСД. Але 

при цьому саме ці групи виявляють найбільшу активність у придбанні 

виробничих активів за кордоном. 

Основні сфери діяльності інтегрованих корпоративних систем наведемо 

в табл. 2.2. 

Виходячи з даних табл. 2.2, доцільно зробити висновок, що в Україні 

такі групи особливу роль відіграють у експортоорієнтованих галузях, а саме: в 

металургії, енергетиці, машинобудуванні та хімічній промисловості. Останнім 

часом ФПГ поширили свою діяльність на харчову промисловість та сільське 

господарство. В державні ФПГ були перетворені великі газові та транспортні 

системи.  

Зазначимо, що на сьогодні в Україні існують такі інтегровані 

корпоративні системи, що можуть претендувати на статус транснаціональних. 

Насамперед це група Систем Кепітал Менеджмент, переважна більшість 

холдингів якої зосереджена на Кіпрі та у Голландії; група Приват, яка має 

активи у Росії, США, Кіпрі, Латвії, Польщі, Румунії та ін.; група  
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Індустріальний союз Донбасу – активи у Польщі та Угорщині та група 

Укрпромінвест – активи у Росії, Кіпрі, Великобританії; ІКС УкрАВТО – в 

Італії і та ін. 

Таблиця 2.2 

Основні сфери діяльності інтегрованих корпоративних систем 
 

Назва інтегрованої 
корпоративної 

системи 

Пріоритетні сфери діяльності інтегрованої корпоративної 
системи 

Систем Кепітал 
Менеджмент 

 

Гірничо-металургійний комплекс, енергетика, фінансові, 
послуги, телекомунікації, нерухомість, медіа-бізнес,  
машинобудування, виробництво глин, автозаправки, 
роздрібна торгівля, фармацевтичний бізнес, футбол  

Приват 
 

Фінансові послуги, металургія, коксохімічна та нафтова 
промисловість, залізна і марганцева руда, феросплавне 
виробництво, авіаперевезення 

Group DF 
 

Енергетика, хімічна промисловість, нерухомість, 
енергетична інфраструктура, фінансові послуги, 
промислова хімія, будівельні матеріали, нерухомість, 
транспорт, футбол 

Енергетичний 
стандарт 
 

Енергетичне машинобудування, нафтогазове 
машинобудування, електроенергетика, річкові й морські 
перевезення, судноремонт 

Укрпромінвест 
 

Автомобілебудування, агробізнес, суднобудування, 
медіа-бізнес, фінансовий сектор 

Джерело: складено на основі [91] 

 

На сучасному етапі в Україні розміри діяльності потужних ФПГ, таких 

як “Систем Кепітал Менеджмент”, “Інтерпайп”, “Приват” та ін., дозволяють 

активно впливати на стан економіки та визначати напрями її подальшого 

розвитку. 

Розглянемо діяльність деяких фінансово-промислових груп детальніше. 

Найбільшою українською багатогалузевою групою вважається “Систем 

Кепітал Менеджмент” (СКМ), до складу якої входять підприємства гірничого, 

металургійного, енергетичного, машинобудівного, фінансового, 

телекомунікаційного, медіа й інших секторів економіки. Загалом Група 

“СКМ” об’єднує понад 100 компаній. 
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Корпоративний центр Групи “СКМ” складається з компаній: ПрАТ 

“СКМ” (Україна); “SCM Holdings Limited” (Кіпр); “SCM Limited” (Кіпр); 

“SCM Advisors (UK) Limited” (Великобританія). 

У корпоративному центрі розробляється стратегія розвитку всієї Групи, 

приймаються ключові інвестиційні та управлінські рішення, затверджуються 

кандидати на топ-вакансії. 

Для відображення тенденцій у розвитку СКМ варто зазначити динаміку 

деяких фінансових показників діяльності холдингів  складових групи (рис. 

2.3). 

 
 

Рис. 2.3. Чистий прибуток діяльності окремих холдингів - складових 

ПрАТ “СКМ” за 2009-2016 рр. 

Джерело: складено автором на основі [170]    
 
Динаміка значень чистого прибутку окремих складових групи “СКМ” 

дозволяє зробити висновок про загальну негативну тенденцію у розвитку 

компаній, хоча відсутність великих негативних відхилень є позитивним 

фактором для подальших стратегічних планів. 

Напрями діяльності більшості компаній фінансово-промислової групи 

відображають масштабні напрями впливу на національну економіку (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Основні компанії Групи 

 “Систем Кепітал Менеджмент”, їх акціонери та цілі діяльності  

   Компанії Акціонери Цілі 

Група “Метінвест” – 
міжнародна вертикально 
інтегрована гірничо-
металургійна компанія, якою 
керує компанія ТОВ 
“Метінвестхолдинг”, 
створена СКМ у 2006 році 

Група СКМ (71,24% акцій) 
та Група “Смарт-
Холдинг”  
(23,76% акцій) 

Побудова гірничо-
металургійної компанії 
світового класу, 
досягнення лідерських 
позицій у Європі та світі, 
максимізація вартості 
гірничо-металургійного 
бізнесу групи СКМ 

 ПАТ “ДТЕК”  стратегічний 
холдинг, що керує трьома 
операційними компаніями з 
активами у вуглевидобутку, 
тепловій енергетиці й 
дистрибуції, а також в 
альтернативній енергетиці та 
у видобутку газу 

СКМ володіє 100% 
статутного капіталу 
компанії 

Формування ефективного 
виробничого ланцюга: від 
видобутку і збагачення 
вугілля до генерації й 
продажу електроенергії 

ПАТ “Перший Український 
Міжнародний Банк” (ПУМБ) 
 входить до групи 
найбільших банків України і 
є універсальним банком 

Головний акціонер банку – 
“СКМ ФІНАНС” (92,24%), 
100% якої належать Групі 
СКМ 

Здійснення комерційних, 
роздрібних та 
інвестиційно-банківських 
операцій 

ПрАТ “УАСК АСКА”  одна 
з найбільших страхових 
компаній України, яка 
займає місце в першій 
десятці страхових компаній 
України на ринку загального 
класичного страхування  

89,12% акцій компанії 
належать групі СКМ 

 Здійснення послуг 
добровільного та 
обов’язкового страхування 

Corum Group (раніше – 
“Гірничі машини”)  є 
експертом в гірничо-
добувному бізнесі. 
Діяльність компанії 
зосереджена на наданні 
високотехнологічних 
комплексних рішень, 
виробництві та сервісі 
обладнання в галузі 
видобутку, переробки і 
транспортування корисних 
копалин, а також будівництві 
шахт 

СКМ володіє 100 % 
статутного капіталу 
компанії 

Проведення всього спектра 
польових досліджень з 
гірничої геології шахт 
клієнтів разом із 
провідними профільними 
інститутами. Проектування 
і виробництво техніки для 
роботи в умовах конкретної 
шахти, здатної забезпечити 
максимальні обсяги 
видобутку корисних 
копалин, компанія 
забезпечує оперативний і 
високоякісний сервіс 
постаченої техніки і не 
допускає його зупинки  
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Продовження табл. 2.3 

Медіа-холдинг “Медіа 
Група Україна” – 
управляюча компанія, яка 
об’єднує телевізійні, 
видавничі, друковані та new 
media-проекти Групи СКМ 

Засновником і 
власником медіа-
холдингу “Медіа 
Група Україна є 
ПрАТ “СКМ” 

Надання медіа, друкованих і 
видавничих послуг 

Група “ЕСТА”  галузевий 
холдинг, що об’єднує в 
своєму складі активи Групи 
СКМ у сфері нерухомості 

Компанія на 
100 % входить до 
Групи СКМ 

Інвестування та розвиток 
комерційної нерухомості 
преміум-сегмента, девелопмент, 
консалтинг, готельний бізнес, а 
також експлуатація та управління 
об’єктами комерційної 
нерухомості 

ПАТ “Укртелеком”  
найбільший оператор 
фіксованого зв’язку в 
Україні, лідер серед 
провайдерів Інтернету, 
оператор надає повний 
спектр телекомунікаційних 
послуг у всіх регіонах 
країни. Компанія є єдиним 
засновником та учасником 
ТОВ “ТриМоб” – 
мобільного оператора 
стандарту 3G/UMTS 

СКМ володіє 
100 % статутного 
капіталу компанії 

Надання послуг міжнародного, 
міжміського та місцевого 
телефонного зв’язку; послуг 
передавання даних і побудови 
віртуальних приватних мереж; 
“хмарна” АТС (vpbx); послуг 
Дата-центру; інтерактивного ТБ; 
інтернет-послуг та ін. 

UMG – компанія, що працює 
в сировинних напрямах і 
трейдингу. Заснована в 
2006 р. Групою СКМ  

СКМ володіє 
100 % статутного 
капіталу компанії 

Операційне управління 
найбільшими в Україні активами з 
видобутку вапняків і доломіту, які 
постачають якісні вапняки 
металургійної промисловості 

Основне завдання 
Портінвеста  стратегічне 
управління транспортними 
активами  Групи “СКМ” у 
портовому бізнесі, а також 
реалізація нових 
інвестиційних проектів 
 
 

СКМ володіє 
100 % статутного 
капіталу компанії 

Стратегічне управління 
транспортними активами Групи 
“СКМ”; організація й управління 
комплексом транспортних послуг 
(стивідорні послуги, агентування 
морських суден, експедирування 
вантажів у морських портах, 
експедирування вантажів 
залізницею) 

 Примітка: Сформовано автором на даними [170] 
 

На нашу думку, для відображення загальної ситуації господарської 

діяльності у Групі “СКМ” варто розглянути її стратегічні складові: 
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металургійне виробництво та фінансову складову. Група “Метінвест” 

характеризується як основний експортер продукту металургійної 

промисловості, незважаючи на те, що у березні 2017 року активи ПрАТ 

“Єнакіївський металургійний завод”, включаючи його Макіївську філію 

Спільного українсько-швейцарського підприємства ПАТ “Метален”, ПрАТ 

“Харцизький трубний завод”, ПАТ “Краснодонвугілля”, ПАТ “Комсомольське 

рудоуправління”, ПАТ “Донецьккокс” і ПАТ “Єнакіївський коксохімпром”, 

що розташовані на неконтрольованій території України, були захоплені після 

відмови Групи від їх перереєстрації в невизнаних республіках. Якщо у 2014 р. 

окремі підприємства, що входять до холдингу “Метінвест” (ПАТ 

“Металургійний комбінат “Азовсталь”, ПАТ “Маріупольський металургійний 

комбінат ім. Ілліча”, ПАТ “Харцизький трубний завод”, ПАТ “Запорізький 

металургійний комбінат “Запоріжсталь”), отримали прибуток, то вже у 2015 р. 

лише два з найбільших металовиробників  ПАТ “Запорізький металургійний 

комбінат “Запоріж сталь” і ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” – залишилися 

прибутковими, тоді як переважна більшість підприємств отримали чистий 

збиток. Значення ланцюгового темпу приросту дають змогу окреслити 

тенденцію значень чистого прибутку досліджених підприємств [49] (табл. 2.4). 

Фінансова складова Групи “СКМ” отримала відчутні збитки через 

загальну кризу в банківській системі та девальвацію національної грошової 

одиниці. У 2015 році збитки банківської системи становили 77,9 млрд грн, а у 

2016 – 195,7 млрд грн (з них 164,5 млрд грн при націоналізації 

“ПриватБанку”). Щоб гроші вкладників не постраждали, держава взяла на 

себе ці витрати, докапіталізувавши банк. В результаті був сформований 

рекордно великий резерв, який збільшив збиток банківської системи у 2,5 

рази. 

Це спричинило втрати в ПАТ “Перший український міжнародний банк” 

на суму в 1,2 млрд грн у 2015 році та 0,535 млрд грн у 2016. Такий обсяг 

збитковості призвів до пошуку диверсифікації діяльності як фінансових 

установ СКМ, так і промислової її складової [17]. 
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Таблиця 2.4 

Чистий прибуток підприємств-виробників Групи “Метінвест” за 2009-2016 рр.  

Підприємства 
Чистий прибуток (збиток), млн грн 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ 
“Металургійний  
комбінат 
“Азовсталь” 

211,94 178,57 1958.23 -2695,42 2513,1 915,9 - 1835 558,42 

Темп приросту, 
% - 15,7 998 -238 193 63,5 -300 130 

ПАТ 
“Маріупольський 
металургійний 
комбінат  
ім. Ілліча” 

-255,94 -418,89 -1254,3 -2782,31 -2929,91 453,6 -1585,9 152,79 

Темп приросту, 
% - 63.7 -199 -121 -5 115 -449 109,6 

ПрАТ 
“Єнакіївський 
металургійний 
завод” 

-857,13 -778,56 125,8 0 -496,02 - 390,6 - 544,5 - 

Темп приросту, 
% - 9,1 116 100 0 21,3 -39,4 - 

ПрАТ 
“Харцизький 
трубний завод” 

171,26 788,02 272,89 274,62 38,26 434,8 -394,4 - 

Темп приросту, 
% - 360 -65,3 0,07 1036 190 -9,29 - 

ПАТ 
“Запорізький 
металургійний 
комбінат 
“Запоріжсталь” 

241,17 0 -1487,82 -1605,53 8,2 1120,6 1805,0 - 

Темп приросту, 
% - -100 0 7,9 100,5 13565 61,0 - 

ПАТ 
“АрселорМіттал  
Кривий Ріг” 

2143,05 0 2892,45 -2892,45 -1517,02 -1180,5 1384,7 2704,12 

Темп приросту, 
% - -100 0 289 47,5 22,1 185 95,2 

Примітка: обчислено автором за результатами дослідження  

 

У випадку збереження виявлених тенденцій розвитку на основі методу 

екстраполяції ми обчислили прогноз показників діяльності ДТЕК і ПУМБ на 

наступні періоди часу (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Прогноз показників діяльності ПАТ “ДТЕК”  і ПАТ “ПУМБ” за 

статистично достовірними рівняннями тренду на 2017-2020 рр.  

Тип моделі тренду 
Роки 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020  

ДТЕК 
Дохід, млн грн 

Лінійна 139970 158213 176455 194697 
Степенева 143099 163676 184577 205774 
Параболічна 119636 126147 130311 132130 

Інвестиції, млн грн 
Степенева 11587 12845 14085 15309 

ПУМБ 
Кредитний портфель (gross), млн грн 

Лінійна 37678 41277 44877 48477 
Параболічна 54537 68974 85820 105075 

Кредити корпоративним клієнтам (gross), млн грн 
Лінійна 28819 31688 34558 37428 
Параболічна 43656 56063 70591 87238 

Кредити приватним клієнтам (gross), млн грн 
Лінійна 8857 9587 10317 11047 
Степенева 7704 7997 8265 8512 
Параболічна 10877 12906 15223 17828 

Кошти клієнтів, млн грн 
Лінійна 29125 31389 33653 35917 

Кошти приватних клієнтів, млн грн 
Лінійна 15048 16275 17503 18730 
Степенева 13366 13903 14394 14848 
Параболічна 15890 17658 19547 21557 

Власний капітал, млн грн 
Лінійна 6804 7362 7920 8478 
Степенева 6043 6289 6515 6723 

Загальний капітал (Рівень 1 + Рівень 2), млн грн 
Лінійна 6981 7494 8006 8519 

Примітка: обчислено автором за результатами дослідження  

Оскільки нами було досліджено, що основні фінансові показники Групи 

“СКМ” не мають статистично вірогідної основної тенденції розвитку, то 

проводити прогнозування за отриманими рівняннями тренду є недоцільно. 
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Відсутність основної тенденції розвитку показників діяльності такої 

складної системи, як Група “СКМ”, – це відображення впливу на діяльність 

групи як її складності, так і різного роду чинників, у тому числі і нестабільної 

економічної та політичної ситуації в Україні. 

Ще однією з найбільш впливових фінансово-промислових груп є Група 

“Приват”, чка є умовним об’єднанням, не має офіційної реєстрації як 

корпорація чи холдинг, хоча об’єднує більше 100 вітчизняних підприємств. 

Зусилля Групи “Приват” спрямовані на здійснення комерційної 

діяльності у таких галузях, як: нафтова промисловість; фінансова діяльність; 

металургійна промисловість; промислова хімія; харчова промисловість; медіа і 

телекомунікації. 

У сферу інтересів Групи “Приват” входять феросплавні та гірничо-

збагачувальні заводи. ПАТ “Приват-інтертрейдинг” є монополістом на ринку 

марганцевої руди України, володіючи Марганецьким і Орджонікідзевським 

гірничо-збагачувальними комбінатами, а також залізнорудним ПрАТ “ Євраз 

Суха балка”.  

Інтереси Групи представляють також офшорні компанії: “Сент Джон 

Трейдінг ЛТД”, “Варкідж Лімітед”, “Блумберг Індастріз Л.Л.С.”, “Лансін 

Коммершал Лімітед”, “Мінт Дата Холдинг Лімітед”, “Стреттонвей трейдерз 

энд Консалтанс Лімітед”, “Акретренд Холдінг Лімітед”, “Равенскрофт 

Холдінгз Лімітед”, “Мортондейл Ессетс Лімітед”, “МКТ Групп Лімітед”, 

“Оксідентал Менеджмент Компані”. 

Група  “Приват” у 2016 році володіла: ПрАТ “ЗФЗ”; ПАТ “ПриватБанк”; 

Контрольним пакетом компанії ПрАТ “Аеросвіт”; ПАТ “Орджонiкiдзевський 

гiрничо-збагачувальний комбінат”; ПрАТ “Марганецький ГЗК”; ПАТ 

“Криворізький залізорудний комбінат”; 42 % ДК НАК “Нафтогаз України”; 

ПрАТ “Дніпроазот”; 56,8 % акцій ПАТ “Укртатнафти”; 70 % акцій ПАТ 

“Нафтохімік Прикарпаття”; Телеканалом “1+1”; Львівським і Харківським 

жировими комбінатами і Запорізьким масложиркомбінатом (ТМ “Щедро”) [173]. 
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Рецесивні процеси в економіці України у 2011-2012 рр. призвели до 

спаду темпів діяльності майже всіх підприємств Групи. На фінансовий стан 

Групи вплинула націоналізація основного її банку – “ПриватБанк”; держава, 

яка покрила всі збитки, дозволила вже в кінці 2016 року збільшити його 

прибуток у 500 разів (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Чистий прибуток основних підприємств групи “Приват” 
за 2009-2016 рр. 

Підприємства Чистий прибуток, млн грн 
Темп 

приросту, 
(%)  

2016/ 
2012 

2016/ 
2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ  
“Запорізький завод 
феросплавів” 

-161,89 106,649 0 144,826 -126,946 69,645 -162,017 175,29    21 208 

Група “Приват” 705, 66 1 122, 96 1 418, 48 1 330, 97 1140 48 275 -176644 
-133 

рази 

-643 

рази 

ПАТ 
“Орджонiкiдзевсь- 
кий гiрничо-
збагачувальний 
комбінат” 

62462 0 0 46612 - 97,165 2,880 3,495 -112,23 
-416 

рази 

-32 

рази 

ПрАТ 
“Марганецький 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат” 

92,144 127,074 0 0,565 208,352 5,559 6,697 -535,28 
-957 

рази 

-81 

рази 

ПрАТ 
“Дніпроазот” 

-927,76 -145,235 0 554 1,296 17,144 78,256 50,551 35,4 -89,1 

ПАТ “Нафтохімік 
Прикарпаття” 

5,386 535 0 -54,755 -6271 -8,262 -99,713 -2,322 95,7 -97,7 

Примітка: обчислено автором за результатами дослідження  

Значення темпу приросту 2016 року в порівнянні з 2012 роком (2012 р. 

приймається за базовий, оскільки значення чистого прибутку в цьому році у 

більшості підприємств негативні) свідчать про зростання кризового стану. В 

2016 році більшість підприємств отримали зниження прибутковості у сотні 

разів у порівняні з минулими роками. Таке значення показників описує втрати, 

пов’язані з воєнними діями, кризу в банківській сфері та інші негативні 
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фактори, одночасний вплив яких забезпечує негативний синергічний ефект 

для економічного стану країни, регіонів, інтегрованих корпоративних систем 

та підприємств зокрема. 

Галузь видобування марганцевих руд у 2012-2016 рр. характеризується 

зростанням експорту в натуральних одиницях у загальній структурі випуску 

продукції, хоча загальні обсяги експорту в грошовому еквіваленті 

знижувалися. Ця тенденція пояснюється насамперед падінням обсягу 

внутрішнього споживання залізорудної сировини та відносною стабільністю 

надходження валютної виручки при знеціненні гривні. На сьогодні в Україні 

розробляється лише родовище Нікопольського марганцеворудного басейну –  

ПАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат” та  

ПрАТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат” – що входять у групу 

“Приват” (табл. 2.7). 

 Український експорт склав більше 38% імпорту марганцевих руд у 

Словаччині в 2014 р. та 15% усього імпорту марганцевої руди Грузії у 2015 р. 

Таблиця 2.7 

Обсяги видобування сирої руди підприємствами Групи “Приват”  

за 2014-2016 рр. 

Підприємство 

Обсяги видобування сирої 
руди, тис. т Темп приросту ,% 

2014 2015 2016 
2014/ 

2015 

2016/ 

2015 

ПрАТ “Євраз Суха Балка” 2908,0 2832,0 2876,0 -2,6 1,55 
ПАТ “Криворізький 
залізорудний комбінат” 

5189 5508 5154 6,1 -6,4 

ПАТ “Орджонікідзевський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат” (ОГОК) 

2 237,0 2 268,7 2 339,0 1,4 3,09 

ПрАТ “Марганецький гірничо-
збагачувальний комбінат” 
(МГОК) 

1204,0 1 176,2 1 335,9 -2,32 13,6 

Примітка: обчислено автором за результатами дослідження  
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Порівняльний аналіз обсягів видобування зазначених підприємств дає 

можливість зробити висновок про стабільність роботи гірничо-збагачувальних 

комбінатів групи (відхилення коливаються незначно  від -6,4% до 13,6%), 

незважаючи на складне політичне та економічне становище країни. 

 На сьогоднішній день варто зауважити, що складові Групи, в яких вона 

володіє до 40 % акцій, є основними податковими боржниками держави. Так, 

найбільшим боржником залишається ПАТ “Укрнафта”, групі “Приват” 

належить 42 % акцій компанії. Борг ПАТ “Укрнафти” перед державою 

перевищив 13,2 млрд грн. За останній рік він зріс на 2,5 млрд  грн. 

Обтяжливою обставиною є те, що видобуток природного газу компанією у 

2015 році порівняно з 2014 роком зменшився на 0,2 млрд м3. На другому місці 

розмістилася одна зі структурних одиниць ПАТ “Укрнафти” —

 нафтогазовидобувне управління “Полтаванафтогаз”. Її борг сягає 2,392 млрд 

грн. За рік він зріс на 160 млн грн. У списку також фігурують інші компанії 

групи “Приват”: мережа АЗС “Авіас”, ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, 

футбольний клуб “Дніпро”. Разом з ПАТ “Укрнафтою” загальний податковий 

борг групи “Приват” сягає майже 17 млрд грн [89]. 

Зниження економічної привабливості групи “Приват”, крім зазначених 

загальноекономічних і політичних факторів, пов’язано з великою збитковістю 

основного банку та його націоналізацією. Націоналізація ПАТ “ПриватБанк” 

була колективним рішенням, яке отримало підтримку міжнародних 

організацій. За дослідженням експертів, причинами нестабільності банку стала 

ризикована діяльність через кредитування членів Групи, які втрачали 

платоспроможність, погашення міжнародних заборгованостей облігаціями 

банку та конфліктні ситуації з ПАТ “Укрнафтою” та іншими складовими 

Групи з державою. Зниження фінансової стійкості банку посилюється 

зниженням платоспроможності населення і позбавляє його необхідної 

кількості кредитних ресурсів, а у 2016 році порівняно з 2015 роком їх 

величина зменшилася на 151497 млн грн (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Динаміка чистого прибутку (збитку), наданих кредитів і 

залучених коштів клієнтів  ПАТ “ПриватБанк” за 2009-2016 рр. 

Джерело: сформовано автором на основі річних звітів ПАТ “ПриватБанк” [171] 

 

Отже, група “Приват”, навіть незважаючи на широкий спектр видів 

діяльності, перебуває на сьогодні у зоні підвищеного ризику.  

Ще однією ФПГ, як має в центрі своєї структури банк ПАТ “Фінанси і 

Кредит”, є Група “Фінанси і кредит”. Підприємствами, що її складають, є ТОВ 

“Верона плюс” i “FC Trading”, а промислові активи становлять ПрАТ 

“АвтоКрАЗ” і ПАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”. 

Харківський капітал представляє Харківська ФПГ, фінансовим центром 

якої виступає ПАТ “УкрСиббанк”. Цей банк має 14 філіалів і понад 30 

відділень в 11 областях України, входить до десятки найбільших банків 

України. ПАТ “УкрСиббанк” керує державними пакетами акцій на ПАТ 

“Північний ГЗК” і ПАТ “Дніпровський металургійний завод”. Йому належить 

частина акцій ТОВ “Український алюміній”, яке купило частину акцій 

Миколаївського глиноземного заводу [189]. 

ПАТ “Кредит Дніпро” в ФПГ “Інтерпайп” виконує лише допоміжні 

функції і внаслідок цього його роль обмежена пошуком, акумулюванням та 

вкладанням фінансових ресурсів у формі поточних та інвестиційних кредитів 

у господарську діяльність Групи.  

 За таких умов підприємствам ФПГ “Інтерпайп” стало не вистачати 

фінансових ресурсів, особливо це стало відчутним у період, коли світова 
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фінансова криза скоротила можливості залучення коштів із закордонних 

джерел фінансування та суттєво зменшила можливості підприємств групи 

використовувати власні фінансові ресурси внаслідок різкого зменшення 

чистих доходів та прибутків від основної операційної діяльності у зв’язку з 

неможливістю реалізувати свою продукцію за межі України через зменшення 

попиту на метал і різні види труб.  

Зауважимо, що негативно вплинуло відокремлення ПАТ “Укрсоцбанку” 

від тісної співпраці з Групою “Інтерпайп”. Така ситуація суттєво погіршила 

можливості групи щодо залучення фінансових ресурсів для вкладання в 

операційну та інвестиційну діяльність, оскільки за своїми фінансовими 

можливостями ПАТ “Укрсоцбанк” міг би позитивно впливати на інвестиційну 

діяльність групи через значні обсяги фінансових ресурсів, які даний банк може 

акумулювати як в Україні, так і за її межами. 

Означені Групи обрали для свого функціонування здебільшого східні та 

центральні регіони України, натомість Західний регіон ознаменувався 

виникненням ФПГ “Росан”. До складу Групи входять підприємства: 

Міжнародний поштовий оператор ТОВ “РОСАН”; Національний поштово-

логістичний оператор ТОВ “Торговий Дім “Міст Експрес”; Транспортно-

експедиційна компанія ТОВ “РОСАН-Глобал”; Туристична компанія ТОВ 

“Міст-Тур”; Розробник унікального програмного забезпечення “РОСАН-ІТ” та 

інші [172].  

Своє головне призначення на сучасному етапі компанія бачить у 

створенні системи ефективних логістичних технологій, які забезпечать повний 

спектр якісних послуг доставки вантажів як фізичних осіб, так і внутрішніх чи 

міжнародних компаній будь-якого масштабу.  

Негативним аспектом у діяльності українських інтегрованих 

корпоративних систем в Україні є те, що, як зазначає Г. Паламарчук [149], 

точку зору якого ми підтримуємо, вітчизняні ІКС активно виводять свої 

фінансові ресурси в офшорні зони, що дозволяє штучно зменшити їх 

податкові зобов’язання. Водночас зазначимо, що масове використання таких 
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схем негативно позначається на обсягах бюджетних надходжень, на валютних 

запасах Національного банку та інших макроекономічних показниках. 

Доцільно відзначити і той факт, що розвиток інтегрованих 

корпоративних систем призводить до монополізації окремих галузей 

економіки. Як правило, кожна ІКС звинувачується у монополізмі, наприклад 

ФПГ “Систем Кепітал Менеджмент” – на ринку коксованого вугілля, а ФПГ 

“Приват” – у гірничорудній сфері. 

Розглядаючи господарську діяльність інтегрованих корпоративних 

систем, доцільно виділити і можливості, які дає об’єднання підприємств для 

національної економіки України, а саме:   

- забезпечення виробничої та фінансової стабільності у боротьбі з 

конкурентами; 

- концентрація виробничих, фінансових та науково-технічних ресурсів, 

яка дає можливість отримати вигоди, пов’язані з ефектом масштабу; 

- можливість швидкого переведення капіталів із одних галузей на інші; 

- створення загальної інфраструктури виробництва, розподілу, обміну 

та споживання; 

- концентрація інвестицій в інноваційні діяльності; 

- розширення кола інвесторів, зміцнення відносин із фінансово-

кредитними установами; 

- полегшення відстоювання групових інтересів, зростання 

результативності взаємодії з партнерами та конкурентами на внутрішньому та 

зовнішньому ринках; 

- зменшення потреби в оборотних коштах на основі зміцнення 

платіжної дисципліни партнерів по групі; 

- формування позитивного іміджу на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що інтегровані 

корпоративні структури, зокрема ФПГ, виступають ключовими суб’єктами 

глобальної економіки. Водночас діяльність більшості груп має сировинне 
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спрямування. Особливу роль інтегровані групи в Україні відіграють у 

експортоорієнтованих галузях, а саме: металургії, енергетиці, 

машинобудуванні,  хімічній промисловості.  Тобто діяльність більшості ФПГ в 

Україні орієнтована переважно на регіони з відповідними природними 

ресурсами. 

 Останнім часом, інтегровані корпоративні групи поширили свою 

діяльність на харчову промисловість та сільське господарство, а в державні 

ФПГ були перетворені великі газові та транспортні системи. Водночас велика 

кількість груп виходить на іноземні ринки та не обмежує свою діяльність 

Україною.  

 

 

 

 

2.2. Макроекономічні передумови впливу на ефективність 

функціонування та управління діяльністю інтегрованих корпоративних 

систем  

 

Інтеграція та глобалізація міжнародних та внутрішніх капіталів 

зумовлює виникнення тенденцій об’єднання зусиль у вирішенні виробничих, 

технічних, комерційних та інших проблем, що постають перед 

підприємствами, установами та організаціями. Залучення України до 

глобалізаційних процесів вимагає здійснення постійного комплексного аналізу 

впливу факторів на функціонування інтегрованих корпоративних систем, від 

яких частково залежить добробут населення зокрема та національної 

економіки в цілому. 

Взаємодія учасників економічних відносин інтегрованих корпоративних 

систем базується на співвідношенні їх фінансових інтересів та потреб на 

різних рівнях задоволення:  
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1. Національні фінансові інтереси – задоволення потреб держави в 

досягненні основних стратегічних показників та виконанні передбачених 

завдань за допомогою прямих та непрямих інструментів державного впливу.  

2. Фінансові інтереси регіону – спрямування на досягнення регіональних 

цілей розвитку: формування ефективної інноваційно-інвестиційної політики, 

забезпечення ефективності діяльності регіональних підприємницьких 

структур, виконання соціальних завдань, що постають перед громадою.  

3. Фінансові інтереси підприємства – зростання ринкової вартості 

підприємства; максимізація прибутку та рентабельності; ефективності 

основних та оборотних засобів. 

4. Фінансові інтереси домогосподарства та особи – підвищення 

купівельної спроможності, зростання рівня життя [97]. 

Інтегровані корпоративні системи об’єднують різні види капіталу на 

різних рівнях організації народного господарства, контролюють стратегічні 

напрями розвитку промислового виробництва, визначають напрями діяльності 

фінансової системи держави, створюють передумови до виникнення нових 

ринків та нівелювання існуючих ринкових можливостей. Такий широкий 

спектр видів діяльності обумовлює масштабність та дію чинників впливу. 

Вважаємо за доцільне насамперед розділити фактори на зовнішні та 

внутрішні. Такий поділ досить умовний, оскільки інтегровані економічні 

системи перебувають на мезорівні національної економіки, відчувають вплив 

внутрішніх факторів підприємств-складових та чинників, які визначають 

функціонування внутрішнього середовища системи; факторів зовнішнього 

середовища національної економіки та середовища глобального економічного 

ринку. Кожен зазначений рівень впливу має свої напрями та визначається 

переліком показників, які його характеризують (рис. 2.5).  

На нашу думку, варто розподілити фактори впливу на такі групи: 

- фактори мегасередовища, що відображають вплив факторів 

міжнародного економічного та політичного простору; 
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Рис. 2.5. Загальні фактори впливу на інтегровану корпоративну систему 
(авторська розробка) 
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- фактори макросередовища, що відображають дію національного 

середовища функціонування інтегрованих корпоративних систем; 

- фактори мікросередовища, які показують внутрішні слабкі та сильні 

сторони ІКС;. 

- фактори мікросередовища підприємств-складових ІКС, які формують 

основу для створення та функціонування інтегрованих корпоративних систем. 

Для здійснення комплексного аналізу зазначеного нами розподілу 

факторів варто визначити напрями та об’єкти їх впливу. Поетапний підхід до 

кожної групи чинників забезпечить менеджменту інтегрованої корпоративної 

системи ширші можливості для формування пріоритетів розвитку та 

визначення формату діяльності. На сьогодні мегасередовище функціонування 

національної економіки України характеризується поєднанням характерних 

особливостей моделі ліберальної ринкової економіки і відкритості ринків та 

моделі “здорового протекціонізму”, що орієнтований на створення 

сприятливих умов для вітчизняних товаровиробників і фінансових інститутів. 

Така парадигма у діяльності держави базується на ратифікації Україною: 

1. Копенгагенських критеріїв, у яких обґрунтовується спроможність 

країни конкурувати на рівних всередині Європейського Союзу. Така 

спроможність базується на розвитку експортноорієнтованого виробництва зі 

спеціалізацією на певних видах товарів і послуг, які за своєю якістю й ціною 

посідатимуть провідні позиції на світовому ринку, користуючись унаслідок 

цього високим попитом як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. 

2. Угоди з Європейським Союзом, що формує підґрунтя для системних 

внутрішніх реформ для поєднання та систематизації національних та 

європейських правових норм у більшості секторів економіки та суспільного 

життя. 

3. Маастрихтських критеріїв, що, обумовлюють межі зміни основних 

макроекономічних показників, а саме: державний бюджет повинен зводитися з 

позитивним або нульовим сальдо і лише у виняткових випадках допускається 

дефіцит державного бюджету не більше 3 % ВВП; розмір державного боргу не 
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повинен перевищувати 60 % ВВП; обмінний курс національної валюти щодо 

євро не повинен відхилятися більш ніж на 15 %, а рівень інфляції – не 

перевищувати показники найбільш стабільних економік більш ніж на 1,5. 

Фактори мегасередовища функціонування інтегрованих корпоративних 

систем формуються під впливом певних правових актів ЄС, що регламентують 

діяльність компаній, зокрема: 

− Регламентом Європейського союзку № 1606/2002 про міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку; 

− Регламентом Європейського союзку № 178/2002 про безпечність 

харчових продуктів; 

− Ст. 152 Угоди про Асоціацію передбачає розробку Комплексної 

дорожньої карти з питань державних закупівель; 

− Директивою № 2014/24/ЄС про державні закупівлі (частково ст. 35, 

37-38) та ін. 

На діяльність підприємницьких і фінансових структур в Україні 

впливають такі економічні норми, як правила електронної системи публічних 

закупівель ProZorro, що робить їх проведення прозорим та відкритим, 

стандарти і методики Міжнародної організації вищих органів фінансового 

контролю (INTOSAI), умови міжнародної мікроекономічної демократії щодо 

маркетологічного оцінювання іноземних ринків та надання консультаційної 

допомоги та ін.  

Орієнтація мегасередовища функціонування інтегрованих 

корпоративних систем на інтернаціоналізацію національної економіки прямо 

чи опосередковано здійснюватиметься через ініціювання переговорів щодо 

реалізації спільних інвестиційних проектів та активізацію співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями з метою гармонізації національних 

норм та стандартів технічного регулювання виробничих процесів, створення 

та активізацію проектів науково-технічного співробітництва між 

підприємствами, науково-дослідними інститутами України та науковими 

установами та фінансовими структурами країн ЄС. 
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Стратегічним напрямом міжнародної співпраці України у фінансовій 

сфері є кредитне співробітництво з Європейським Союзом, у межах якого 

реалізується можливість отримання макрофінансової та міжнародної технічної 

допомоги. Співпраця України з Європейським банком реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) базується на фінансуванні інвестиційних проектів, що 

передбачають впровадження нових технологій, надання підтримки 

пріоритетним для вітчизняної економіки реформам. На сьогодні в Україні за 

фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку реалізуються 12 

проектів розвитку загальним обсягом 2,74 млрд. євро, на стадії підготовки – 5 

спільних проектів на суму 1,01 млрд євро [18]. 

Група чинників макросередовища ознаменовується переважаючим 

впливом економічного середовища на діяльність різного виду ІКС.  

Економічне середовище складається з переліку показників, які надають 

йому кількісного означення та відображають рівень фінансової стабільності 

національної економіки: ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, індекс 

споживчих цін та промислової продукції та спеціальних показників, що 

відображають галузеві особливості діяльності підприємств та фінансових 

установ. 

Загальна ситуація в національній економіці характеризується такими 

чинниками: 

1) турбулентністю світової економіки; 

2) падінням цін на товари українського експорту;  

3)  девальвацією валют країн – основних торговельних партнерів 

України; 

4)  запровадженням нових торговельних обмежень;  

5)  повільною переорієнтацією українських експортерів на нові ринки 

збуту та освоєнням ними нових транспортних маршрутів доставки продукції; 

6) військовими діями на території України; 



105 
 
 

7)  анексією окремих територій, наявністю торговельного ембарго на 

імпорт українських продовольчих товарів на територію Російської Федерації 

(за даними НБУ, зниження експорту на 1,3 млрд дол. США); 

8) волатильністю цін на окремі позиції українського експорту в зв’язку з 

можливою третьою хвилею глобальної фінансової кризи та зниженням цін на 

дані позиції (чорна металургія та продукція сільськогосподарського 

характеру) на світових ринках; 

9) несприятливим інвестиційним кліматом для іноземних інвесторів. 

Оскільки ІКС як великі бізнес-структури безпосередньо впливають на 

ВВП та на доходи держави, то відчувають вплив величини державного 

бюджету через структуру його перерозподілу. Через перерахування обсягу 

податкових надходжень бюджет отримує поповнення частини його доходів. 

Наприклад, ФПГ “Систем Кепітал Менеджмент” у 2016 році сплатила податку 

на прибуток у розмірі 0,206 млрд грн, що склало 0,4 % від всієї величини 

податку на прибуток у бюджеті України. А податковий борг Групи “Приват” 

складає 17 млрд грн (2,9 % доходів держбюджету), недоотримання такої 

величини збільшує дефіцит державного бюджету. Показники державного 

бюджету України, які характеризують його виконання за 2009-2016 рр., 

відображено у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Показники зведеного бюджету України за 2009-2016 рр. 

Роки Доходи Видатки 
Дефіцит (-)/ 
Профіцит 

(+) 
Доходи Видатки Дефіцит (-) / 

Профіцит (+) 

млрд грн у % до ВВП 
2009 272,9 310,2 -37,3 29,9 34,0 -4,1 
2010 314,5 377,8 -63,3 29,0 34,8 -5,8 
2011 398,3 416,6 -18,3 30,3 31,7 -1,4 
2012 445,4 492,4 -47,0 31,8 35,2 -3,4 
2013 442,8 505,8 -63,0 30,2 34,5 -4,3 
2014 456,1 523,1 -67,0 29,1 33,4 -4,3 
2015 652,0 679,79 -30,9 36,0 37,6 -1,6 
2016 595,2 667,8 -72,6 22,6 25,4 -2,8 

Примітка: сформовано автором за результатами дослідження  
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Утворення ІКС певного виду діяльності може бути асоційоване 

державою. Це зумовлює не тільки державний контроль за діяльністю, але й 

певний вид виплат із державного бюджету для розширення діяльності та 

підтримання монопольного становища на ринку. 

Державні унітарні підприємства та їх об’єднання здійснюють 

відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

відповідно до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого 

прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

лютого 2011 року № 138 [174]. 

Державні унітарні підприємства та їх об’єднання здійснюють 

відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

відповідно до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого 

прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

лютого 2011 року № 138. 

Зважаючи на те, що більшість ІКС охоплюють велику питому частку 

металургійної, машинобудівної, видобувної та інших базових для економіки 

України галузей промисловості, вони здійснюють великий вклад у 

формування ВВП країни. Аналіз динаміки ВВП у 2006-2016 рр. дозволяє 

зазначити, що темп змін макроекономічного показника тотожний зменшенню 

фінансових результатів інтегрованих корпоративних систем через відчуження 

підприємств, що залишилися на не контрольованій Україною території та 

зменшення споживання продукції підприємств внаслідок зниження 

купівельної спроможності населення.  

У 2012 році розпочався трирічний цикл рецесії. Тому в 2015 р. 

спостерігається зниження рівня валового внутрішнього продукту до 10 % у 

результаті скорочення обсягів виробництва, і, як наслідок, прибутковості 

підприємств фактично всіх видів економічної діяльності, зокрема: 

промисловість (-884,6 % відносно 2008 року), фінансова та страхова діяльність 
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(-15 %), оптова й роздрібна торгівля (-308 %). Найбільшого спаду 

промисловість зазнала у 2014 році (фінансовий результат склав -517,4 млрд 

грн) [115]. 

 Протягом аналізованого періоду обсяг валового внутрішнього продукту 

фактично збільшився втричі (305,5%), проте така тенденція не свідчить про 

стабілізацію економіки, а сформувалася під впливом інфляційного зростання 

(табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Валовий внутрішній продукт України у 2006-2016 рр. 

Роки ВВП у фактичних цінах,  
млрд грн 

ВВП у %  
до попереднього року 

2006 565,018 7,571 
2007 751,106 8,216 
2008 990,819 2,243 
2009 947,042 -15,136 
2010 1120,585 0,261 
2011 1349,178 5,466 
2012 1459,096 0,239 
2013 1522,657 -0,027 

2014* 1586,915 -6,553 
2015* 1979,458 -9,773 
2016* 2383,182 2,308 

*Без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим і м. Севастополя, зони 

проведення антитерористичної операції 

Джерело: складено та розраховано за даними [148] 

Зростання ВВП у 2016 році становило 2,3 %, що більше від 

оптимістичних прогнозів експертів. Його величина була сформована 

насамперед за рахунок зростання у таких видах діяльності, як: будівництво 

(+16,3 %); сільське, лісове та рибне господарство (+6,0 %); інформація та 

телекомунікація (+4,6 %); операції з нерухомим майном та діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування (по +4,2 % відповідно); 

оптова та роздрібна торгівля (+4,0 %). Приріст вище середнього рівня 

досягнутий у професійній, науковій і технічній діяльності (+3,8 %), переробній 

промисловості (+3,6 %), на транспорті, у складському господарстві, поштовій 
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та кур’єрській діяльності (+3,0 %). На згадані види економічної діяльності 

припадають понад 80 % валової доданої вартості у 2016 р. [18]. 

Експерти прогнозують зростання ВВП у наступних роках у розмірі 2 % 

до попереднього року, за умови, що кількість економічних та політичних 

потрясінь зменшуватиметься. Така ситуація сприятиме зростанню рівня життя 

населення і, як наслідок, попиту на продукцію ФПГ та інших інтегрованих 

корпоративних систем. 

Наступним фактором, що визначальним чином впливає на діяльність 

ІКС, є основні тенденції експортно-імпортної політики держави. Зменшення 

експорту на основні українські товари: чорні метали, добрива та залізорудну 

сировину, зернові – пов’язано з дією зовнішніх чинників: несприятливою 

кон’юнктурою світових товарних ринків, застосуванням митних та 

торговельних обмежень країн-контрагентів, а також – девальвацією гривні, 

втратою виробничих потужностей, структурними дисбалансами в економіці та 

ін. У 2014 році Україна стала імпортером вугілля, оскільки більшість шахт 

перебуває в зоні проведення АТО. Аналіз статистичних даних дозволяє 

засвідчити, що в глобальному економічному середовищі Європейського 

Союзу зростає інтерес до вітчизняної несільськогосподарської продукції, що 

також свідчить про успішне освоєння цього ринку національними 

виробниками. 

 Позитивним сальдо експорту-імпорту відзначалися 2014-2015 роки 

(+4,621 млрд дол. США у 2014 році, + 4065 млрд дол. США у 2015 році), що, 

незважаючи на кризу в Україні, забезпечило ІКС і державі в цілому приплив 

валюти (рис. 2.6). 

Умови міжнародного ринку товарів та послуг визначають велику частку 

попиту на продукцію ІКС, оскільки лише невелика її частина реалізується на 

внутрішньому ринку. Так, ПАТ “ДТЕК”, складова ФПГ “СКМ”, експортувала 

за останній рік 1,3 млн тонн вугілля, а внутрішнє споживання становило лише 

0,3 млн тонн. У 2016 році об’єм внутрішніх поставок вугілля по Україні в 

цілому зріс до 2,6 млн тонн. 



109 
 
 

 

Рис. 2.6. Зовнішньоторговельна діяльність України у 2006-2016 рр. 
Джерело: сформовано на основі даних Державної служби статистики України [1] 

 

Щодо електроенергії, то Група постачала у 2016 році 4 млрд кВт/год. 

згідно із зовнішньоекономічними контрактами. Це на 12,1 %, або 429 млн 

кВт/год., більше, ніж у минулому році. Експорт здійснювався у Польщу та 

Угорщину. 

Загалом основною платформою для експорту товарів України стали 

країни Європейського Союзу, частка якого продовжує зростати (37,1 % – у 

2016 р. і 39,8 % – у першому півріччі 2017 р.). На експортний напрям у країни 

Азії у 2016 р. припало 31,2 % експорту і 28,4 % – у першому півріччі 2017 р., 

країни СНД є також важливими приймаючими країнами для вітчизняного 

експорту, що характеризується зростанням його величини: 17,7 % – у 2016 р., 

16,8 % – у першому півріччі 2017 р. 

Аналізуючи товарну структуру експорту України, доцільно зробити 

висновки, що найбільшим відхиленням характеризувалася величина продукції 

ФПГ і в загальному вираженні зменшилася в середньому на 4 % в розрізі 

експорту металів, 0,5 % продукції машинобудування та 2,9 % експорту 

мінералів (табл. 2.10).  
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Таблиця 2.10 

Товарна структура експорту України за 2006-2015 рр. 

% 

Роки 
Види товарів 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Агропродукція, у тому числі  31,1 
Продукція 
тваринництва 2,14 1,5 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,9 

Продукція 
рослинництва 1,6 1 4,8 3,7 3 2,9 3,2 3,2 4,1 

Зернові культури 3,5 1,6 5,5 9 4,8 5,3 10,3 10,2 12,1 
Жири і соняшникова 
олія 2,5 3,5 2,9 4,5 5,1 5 6,2 5,6 7,1 

Інші продукти 
харчування 3,6 4,2 3,8 5,3 5 4,3 5,1 5,6 5,7 6,5 

Мінерали, у тому числі 
залізна руда 10,1 8,7 10,5 9,8 13,2 15,1 11 11,5 11,3 8,1 

Темп приросту, % - 13,9 20,7 6,7 34,7 14,4 -27,2 4,5 -1,7 -28,3 
Хімія та добрива 8,8 8,2 8,2 6,3 6,3 7,4 7 6,4 5,7 5,6 
Полімерні матеріали 2,1 2 2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3 1,1 - 
Шкіра 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 - 
Дерево і вироби з 
дерева 1,6 1,7 1,2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 2,3 2,9 

Ліс 1,6 1,6 1,3 2 1,9 1,6 1,7 2 1,8 - 
Текстиль  2,4 2 1,5 1,8 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 - 
Взуття  0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 - 
Камінь, гіпс, цемент 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 - 
Дорогоцінне каміння 
та метали 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 - 

Метали 42,8 42,2 41,2 32,3 34 32,6 27,8 28,1 28,3 24,8 
Темп приросту, % - -1,4 -2,4 -21,6 4,9 -4,1 -14,7 1 0,7 -12,6 
Продукція 
машинобудування 8,7 10,1 9,5 12,6 11 9,8 10,1 11 10,5 

12,1 
Транспорт і літаки 5,4 6,7 6,5 4 6,2 7,1 8,5 5,3 2,7 
Темп приросту, % - 19,1 -4,7 3,8 3,6 -1,7 -10,1 -12,4 -19 -8,3 
Оптика 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4  
Інші промтовари 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 8,2 

Примітка: сформовано автором за результатами дослідження  

Посилення позицій імпорту в промисловості засвідчує зростання його 

частки з 46,5 % у 2015 р. до 54,4 % – у 2016 р. Серед галузей, де відбулося 

найбільше зростання імпорту в 2016 р., слід відзначити машинобудування 

(імпорт машин та обладнання зріс на 25,8 %, товарів транспортного 

машинобудування – на 69,7 %); виробництво олій та жирів (+ 34,9 %); 
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виробництво деревини та виробів з неї (+ 32,7 %); виробництво неметалевої 

мінеральної продукції (+ 18,8 %); металургію (+15,1 %); хімічну галузь  

(+ 12,2 %). 

Вплив зовнішньоекономічних чинників доповнюється зростанням 

величини державного боргу України. Поступове його погашення обмежує 

можливості національної економіки у реалізації соціальних цілей та підтримки 

інноваційних проектів. Упродовж 2016 р. борг зріс на 470 млрд грн порівняно 

з 2015 р. Позитивною для національної економіки є тенденція сповільнення 

темпів приросту загального обсягу боргу, які, зокрема, у 2015 р. становили 

42,8 %, у 2016 р. – 29,9 %, а за підсумками 2016 р. зменшилися до 18,5 %; 

Законами “Про Державний бюджет України на 2017 рік” і “Про внесення змін 

до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (з 

урахуванням переглянутого Урядом прогнозного ВВП на поточний рік) 

передбачено, що на кінець 2017 р. державний і гарантований державою борг 

становитиме 84,4 % ВВП, а згідно з прогнозами МВФ рівень боргового 

навантаження сягне 89,9 % ВВП [9] (табл. 2.11). 

Негативним наслідком наявності та зростання державного боргу є 

зростання навантаження на соціальну складову бюджету підприємств, установ 

та організацій. 

Іншим фактором макросередовища, який здійснює вплив на діяльність 

ІКС, є рівень прямого інвестування в економіку України. Прямі інвестиції 

можуть мати цільове призначення та надходити від міжнародних організацій 

для реалізації реформ та проектів. Вони можуть бути формуючими для 

інтегрованої корпоративної системи, а можуть підтримувати її 

життєдіяльність. Коливання інвестицій із інших країн значною мірою 

зумовлене вкладеннями у ринок фінансових та страхових послуг. Найбільші 

обсяги прямих інвестицій у 2016 р. були спрямовані в фінансову і страхову 

діяльність  2,825 млрд дол., торгівлю і ремонт автотранспорту  524,9 млн 

дол. і промисловість  475,2 млн дол. Обсяг прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу) підприємств  резидентів України в економіку країн світу в 2016 
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році становив 20,7 млн дол., що на 25,8 % менше показника за 2015 рік на 

рівні 27,9 млн дол. 

Таблиця 2.11 

Показники державного та гарантованого Україною боргу за 2008-2016 рр. 

млрд  грн 

Показники Роки 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальна сума 
державного та 
гарантованого 
державою боргу 

189,4 317,9 432,3 473,2 515,5 584,8 1100,8 1572,2 2043 

Абсолютний 
приріст, млрд 
грн 

-128,5 114,4 10,9 42,3 69,3 517 471,4 470,8 

Темп приросту, 
% - 67,8 35,9 2,5 8,9 13,4 88,4 42,8 29,9 

Державний борг 130,7 227,0 323,5 357,3 399,2 480,2 947,0 1334,3 1724,7 
Абсолютний 
приріст, млрд 
грн 

- 96,3 96,5 33,8 41,9 81 466,8 387,3 390,4 

1) Зовнішній 86,0 135,9 181,8 195,8 208,9 223,3 486,0 826,3 1025 
2) Внутрішній 44,7 91,1 141,7 161,5 190,3 257,0 461,0 508,0 699,7 
Гарантований 
державою борг 58,7 90,9 108,2 115,9 116,3 104,6 153,8 237,9 318,6 

Абсолютний 
приріст, млрд грн - 32,2 17,3 7,7 0,4 -11,3 49,2 84,1 80,7 

1) Зовнішній 56,7 76,9 94,9 103,6 100,1 77,4 125,9 216,5 298,3 
2) Внутрішній 2,0 14,1 13,9 12,3 16,2 27,1 27,9 21,5 20,3 

Примітка: сформовано автором за результатами дослідження  

Географія бізнесу вищевказаних ФПГ широка, охоплює філії в країнах 

Європи та США. Так, у ПУМБ 7,7 % акцій розміщено на Кіпрі, а у грудні 2016 

року Група “Приват” втратила контроль над дочірньою компанією у Латвії, у 

січні 2015 року Група продала свою частку в акціонерному капіталі ПАТ 

“ПриватБанк” у Грузії в розмірі 57,86 %. Інтереси групи представляють також 

компанії, що знаходяться в офшорних зонах. Частка присутності іноземного 

капіталу в українській банківській системі зросла з 43,3 % станом на 1 січня  

2016 р.  
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 В 2016 році українські підприємства здійснили вкладення прямих 

інвестицій у 15 країн світу, при цьому найбільші обсяги припали на Кіпр, 

Віргінські острови, Австрію і РФ [174]. Перелив грошових потоків із різних 

міжнародних галузевих структур у підприємства Груп забезпечує вихід на 

ринки збуту інших країн та забезпечує валютою національну економіку. 

Рівняння тренду дозволяє за коефіцієнтом детермінації визначити тенденцію, 

яка свідчить про стабільність процесу надходження прямих інвестицій 

 (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Обсяги надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) 

України за 2010-2016 рр. 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [1] 

 

Здійснивши аналіз надходжень прямих інвестицій України та напрямів 

їх використання в економіці України, можна зробити наступні висновки: 

1. Незалежно від сектору інвестори далі вкладатимуть у країну, якщо 

вважають, що дохідність проектів компенсує ризик. 

2. Зменшення капіталу з офшорних зон зумовило загальне зменшення 

прямих іноземних інвестицій у країну. 
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3. Зростання інвестицій через реєстрацію за кордоном дочірніх 

підприємств фінансово-промислових груп. 

4. Зменшення прямих інвестицій характерне більше для крупних 

підприємств. 

5.  Зважене очікування негативних подій в Україні зумовило відтік 

інвестицій ще до виникнення конфліктних ситуацій. 

6. Зменшення питомої ваги інвестицій у внутрішній ринок на 

задоволення внутрішніх потреб. 

7. Пріоритетний вплив негативних правових регуляторних чинників на 

укладання міжнародних інвестиційних договорів. 

Одним із наслідків економічної і політичної рецесії стали зростаючі 

темпи інфляції. Вплив цього фактора відчувають всі об’єкти макро- та 

мікросистеми. Девальвація гривні відобразилася у скороченні експорту 

вітчизняних підприємницьких структур та їх об’єднань, зниженні купівельної 

спроможності населення і, як наслідок, обсягу збуту продукції інтегрованих 

корпоративних систем. Для боротьби з високими темпами інфляції НБУ 

проводить політику інфляційного таргетування, основними цілями якої 

визначено досягнення рівня інфляції на кінець 2017 р. – 8 % +/-2 в. п. 

(поточний прогноз НБУ – 9,1 %), на кінець 2018 р. – 6 % +/-2 в. п., кінець 2019 

р. – 5 % +/-1 в. п. [84]. 

При швидкому зменшенні цін на сталь і залізорудну сировину можна 

очікувати прискорення девальвації. Значення індексів споживчих цін свідчить 

про необхідність проведення індексації доходів та переоцінку основних 

засобів, індексації нормативної грошової оцінки землі, індексації величини 

орендної плати за землю. Така процедура ускладнює облікову діяльність тих 

підприємств ІКС, які використовують у своїй діяльності іноземний капітал. 

Зростання індексу промислового розвитку відображає можливе 

зростання показників інфляції, а отже його зміни варто вважати інфляційним 

індикатором. Високе значення показника промислового розвитку в 2014-2016 

рр. свідчить про зменшення купівельної спроможності національної грошової 
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одиниці. Така тенденція негативно впливає на попит інтегрованих 

корпоративних систем. 

Аналіз індексу промислового розвитку за категоріями товарів дозволяє 

акцентувати увагу, що найбільше його значення характерне для видобутку 

вугілля (135,6 %), найменше – для постачання електроенергії, газу та тепла. 

(100,6 %). Такі значення описують тенденцію розвитку галузей та перспективи 

діяльності підприємств: постачання електроенергії компанії ПАТ “ДТЕК” 

складової фінансово-промислової групи “СКМ” у 2016 році порівняно з 2015 

роком зросло вдвічі. 

 На 2017 рік прогнозується зниження індексів споживчих цін і 

промислового розвитку на 2 % та 25 % відповідно, що поряд із зростанням 

інших макроекономічних показників позитивно відобразиться на діяльності 

ІКС. 

Значення рівня безробіття також зумовлено рецесивними настроями в 

економіці 2014-2016 рр. У 2016 році рівень безробіття за методологією 

Міжнародної організації праці незначно збільшився до 9,7 % Це свідчить про 

збереження значних диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці.  

  Показник рівня інфляції та рівня безробіття перебувають у тісному 

взаємозв’язку та взаємозалежності: криза в діяльності підприємств зумовлює 

нові звільнення, що призводить до зниження купівельної спроможності 

населення і, як наслідок, до виникнення нового витка інфляційної спіралі.  

 Єдиним виходом із умов, що склалися в Україні, є зростання інвестицій 

національних та іноземних інвесторів у діяльність фінансово-промислових 

структур, оскільки концентрація їх капіталів формує додаткові можливості до 

зростання фінансової стійкості (рис. 2.8). Галузеві особливості діяльності 

інтегрованих корпоративних систем визначаються як показниками 

ефективності фінансової системи, так і промислового виробництва. У 2016 

році зафіксовано найбільший за весь час дослідження збиток банківського 

сектору в розмірі 159 млрд грн. 
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Капітал банківської системи у 2016 році збільшився. Таке зростання 

було обумовлено в значній мірі докапіталізацією банків у результаті стрес-

тестування НБУ. Загалом у 2016 році банки здійснили заходи на виконання 

програм докапіталізації на 108 млрд грн. Попри історично найбільший 

загальний збиток у 2016 році – 159,4 млрд грн, банківський сектор демонструє 

поступову тенденцію до відновлення. У цілому за підсумками 2016 року з 96 

платоспроможних банків станом на 01 січня 2017 року 63 банки отримали 

прибуток в обсязі 10,8 млрд грн [84]. 

 
Рис. 2.8. Динаміка індикаторів макроекономічної стабільності  

у 2008-2017 рр. 
Джерело: складено та обчислено автором за даними [18] 

Абсолютне значення капіталу банківської системи в Україні у 2016 р. 

порівняно з 2013 р. зменшилося на 76,2 млрд грн (-60%) та на 19,8 у млрд дол. 

США (-17,8 %). Платоспроможні на кінець 2016 року банки отримали 86,2 

млрд грн операційного доходу, що на 7 % менше, ніж у 2015 році.  

Кошти клієнтів-юридичних осіб у 2016 році порівняно з 2015 роком 

зросли на 6 % (+23,5 млрд грн), а кошти клієнтів-фізичних осіб  на 19,7 % 

(+71 млрд грн). Величина кредитного портфеля банківської системи з 2014 

року зменшується. У другій половині 2016 року кредитування в гривні дещо 

пожвавилося, а його основою стали кредити державним інтегрованим 
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корпоративним системам, в тому числі великим агропромисловим 

корпораціям. Крім того, зросли обсяги реструктуризації валютних кредитів у 

гривневі, завдяки чому покращилися перспективи обслуговування боргів 

позичальниками [84] 

Серед інших втрат банківської системи варто відзначити майже 

дворазове з 19,3 тис. на 1 січня 2014 р. до 9,8 тис. на 1 липня 2017 р. 

скорочення працюючих в Україні відділень. Таке звуження масштабів 

діяльності зумовлене, на нашу думку, виходом із ринку проблемних банків та 

втратою контролю на територіях проведення АТО.  

 Дана тенденція негативно впливає на збільшення масштабів 

виробництва через зниження фінансової стійкості підприємств-членів 

інтегрованої корпоративної системи (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Основні показники банківської системи України у 2013-2016 рр. 
        Джерело: складено автором на основі опрацювання даних річних звітів ПАП “ПУМБ” 

 

Варто зазначити, що загальними факторами стагнації розвитку 

банківської сфери є структурні диспропорції в національній економіці, 

зумовлені високими політичними, правовими та валютними ризиками, 

орієнтація на сировинний тип розвитку економіки, олігархічна структура 
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управління економічними інститутами, зниження мотивації до зростання 

інвестиційної діяльності. Вплив спеціальних, галузевих чинників обумовлений 

системним дефіцитом довгострокових ресурсів для здійснення інвестиційного 

кредитування; неповного виконання функцій головного кредитора для 

структурних суб’єктів національної економіки, системною вразливістю 

банківського сектору та його клієнтів до зростання знецінення національної 

грошової одиниці. 

Мікросередовище підприємств-складових вивчається на основі таких 

факторів, як фактори фінансової стабільності, економічної ефективності та 

економічної привабливості, коефіцієнти плинності кадрів, показники 

інвестиційної привабливості: кількості завершених та розпочатих 

інвестиційних проектів, кількості, масштабності та структури джерел 

фінансування та ін.  

Отже, зважаючи на проведений аналіз факторів мега-, макро- та 

мікросередовища, варто зауважити, що, незважаючи на деякі рецесивні 

тенденції в національній економіці, інтегровані корпоративні системи мають 

можливості для розширення своєї діяльності як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, формування стратегій зростання, які використовують 

концепції національного та іноземного законодавства країн-партнерів. 
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2.3. Формування напрямів структурних змін у національній економіці 

для зростання ефективності організаційно-економічного механізму управління 

діяльністю інтегрованих корпоративних систем  

 

Забезпечення ефективного функціонування організаційно-економічного 

механізму інтегрованих корпоративних систем можливе лише за відповідних 

інституційних, правових та економічних структурних зрушень. Насамперед 

зрушення торкатимуться державного сектору економіки, особливо в розрізі 

побудови конкурентних відносин між приватними, акціонерними та 

державними корпораціями, у розрізі формування інституційних відносин між 

організаціями, що забезпечують безперебійність виробництва і надання послуг 

та створення законодавчої бази, яка максимально сприятиме залученню як 

зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій у промисловий та фінансовий сектори 

національної економіки. 

Інтеграція бізнес-одиниць та фінансових структур враховує зв’язки між 

різними областями та галузями, що є складними та багатогранними. Це 

стосується як відносин між державами, так і різними суб’єктами місцевого, 

міжнародного та глобального ринків, що організовані різними способами та 

відмінними системами цінностей. ІКС має завдання регулювати та 

узгоджувати потік товарів, послуг, інформації, факторів виробництва, прав 

власності, методів управління та виробництва, щоб не порушувати цілісність 

національного ринку [226]. 

Е. Греам вказує на чотири основні сфери зіткнення держав та інтересів 

компанії: оборона, людський капітал, фіскальна система, грошово-кредитна 

політика. Негативний вплив міжнародних компаній на безпеку та суверенітет 

держав виявляється в основному по відношенню до приймаючих країн, 

особливо в менш розвинених країнах. У цих країнах існує диспропорція 

внаслідок одностороннього накопичення капіталу та спрямованості діяльності 

підприємств. Ці держави, з одного боку, створюють умови для найбільшого 
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надходження іноземних інвестицій, з іншого боку, вони занадто слабкі, щоб 

захистити себе від негативних наслідків цього процесу [229]. 

Варто зазначити, що стимули, які дані країни застосовують до 

потенційних іноземних інвесторів, можуть мати довгостроковий негативний 

вплив на їх економіку. Ця проблема, зокрема, пов’язана з питаннями зниження 

конкурентоспроможності вітчизняного виробника або екологічних норм 

промислового виробництва.  

Слід мати на увазі, що, оскільки міжнародні підприємства прагнуть 

оптимально використовувати економічне та політичне середовище для збільшення 

своїх прибутків, то і держава в своїх діях щодо бізнесу реалізує 

можливість максимально втілити свої власні проекти, таким чином 

зменшуються потенційні ризики, пов’язані з діяльністю ІКС. Отже, інтегровані 

корпоративні системи можуть як посилити владу держави та її позицію, так і 

призвести до її ослаблення. 

Отже, макроекономічними завданнями держави у заданому контексті питань 

є уникнення монополізації ринку та централізації капіталу в одного власника, 

збереження конкурентних відносин, здійснення виконання своїх стратегічних 

завдань. Недопущення недобросовісної конкуренції та надмірної концентрації 

капіталу можливе за дотримання антимонопольного законодавства, але масштаб 

діяльності деяких ІКС настільки великий, що потребує ширшого спектра дій, які 

можна застосувати і до промислових підприємств, і до фінансового сектору 

національної економіки. Ускладнюючими обставинами є й те, що великі інтегровані 

системи контролюють ринок товарів, які складають значну частку експорту.  

Порівняльний аналіз антимонопольного законодавства різних країн дає змогу 

зазначити, що базис, закладений Антитрестівським актом Шермана (1890 р.) в 

США, розвивався й удосконалювався протягом усього часу функціонування 

економік різних країн. Акт зазначав, що від діяльності монополій суспільство несе 

втрати і недоотримує найкращий асортимент товару за найнижчими з можливих 

цін. Наступні законодавчі акти вже враховували як переваги, так і недоліки, що 

виникають при злитті капіталів, оскільки концентрація капіталу та зусиль сприяє 



121 
 
 
інтенсифікації інноваційної діяльності, забезпечує додатковий потік коштів до 

державного бюджету та створює велику питому частку ВВП. 

 Антимонопольне законодавство ЄС містилося вже у Договорі про 

заснування Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 р., в 

який включені основні положення про конкуренцію. Досліджуване нами 

законодавство набувало поступово нової, прогресивної форми з розвитком 

економічних відносин і знайшло своє відображення у Директивах і Регламенті ЄС.  

Регулювання монополізму в Японії носить хоча і жорсткий, але не 

директивний характер, він не забороняє, а контролює і обмежує, і тим самим має 

більш адаптивний і ситуаційний характер. Такі якості сприяють кращому 

сприйняттю законодавства у суспільстві та забезпечують його виконання у 

більшості випадків, за умов швидкого та змінного середовища функціонування 

ринку (табл. 2.12).  

Антимонопольне законодавство України включає Закон “Про 

обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності”, що введений у дію з 15 березня 1992 р., Закон 

України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (1996) та Закон України 

“Про природні монополії” (2000). У 2002 році в Україні набув чинності новий 

Закон “Про захист економічної конкуренції”. Зазначені законодавчі акти 

містять перелік обмежувальних заходів діяльності монополій та стимулюючі  

для розвитку конкуренції на підтримку бізнесу в Україні. 

Отже, на нашу думку, одним із напрямів реалізації структурних змін 

діяльності організаційно-економічного механізму інтегрованих корпоративних 

систем варто вважати розробку рекомендацій для максимального сприяння їх 

діяльності, за умови недопущення створення перешкод для реалізації 

основних завдань держави та національної економіки. Таке сприяння 

базуватиметься на використанні фінансових та нефінансових стимулюючих 

заходів: пільговому кредитуванні, адаптованої під потреби ІКС 

амортизаційної політики, створенні сприятливого інвестиційного клімату для 

реалізації інвестиційних інтересів інвесторів-резидентів та нерезидентів. 
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Таблиця 2.12  

Антимонопольне законодавство України, США та ЄС 
Країни 

США ЄС Україна 
Конституція США – обмежувала 
саме укладення таємної змови з 
метою контролю ринку та інших 
суб’єктів господарювання. 
Закон Шермана (Sherman Act, 
1890) – визначав наявність втрат 
від монополії для національної 
економіки. 
Закон Клейтона (Clayton Act, 
1914) – визначав межі цінової 
дискримінації та ексклюзивного 
дилерства, також встановлював 
обмеження щодо суміщення 
посад у корпоративній системі 
до і після злиття. Забороняв 
злиття капіталів у будь-якій 
формі. 
Закон Робінсона – Петмана 
Макконнелл  зазначав 
обмеження цінової 
дискримінації, яка може 
спричинити істотне послаблення 
конкуренції або створення монополії. 
Федеральна торгова комісія 
(Federal Trade Commission) 
(1914)   регламентує право 
здійснювати розслідування, 
проводити розгляд і віддавати 
накази про припинення або 
призупинення діяльності різних 
компаній [203]. 

Договір про заснування 
Європейського економічного 
співтовариства (1957)  
включав основні положення 
про конкуренцію в ЄС [160].  
Регламент № 4064/89 (1989) 
 визначає   межі контролю 
над концентраційними 
діями підприємств.   
Директива 84/450/ЄЕС 
(1984)  про порівняльну та 
оманливу рекламу, що може 
вплинути на комерційну 
діяльність адресатів 
реклами. 
Директива 2000/31/ЄС  
покликана на боротьбу з 
недобросовісною 
конкуренцією в ЄС у сфері 
електронної торгівлі. 

Закон “Про заборону 
приватної монополії та 
забезпечення чесних 
угод”  визначає ситуації 
та інструментарій 
держави щодо 
запобігання монополізму 
сприяння розвитку 
конкуренції.  
Дає визначення 
монополії та 
монопольного прибутку. 
Дія закону обмежується 
при розгляді природних 
монополій та об’єднань 
підприємства для 
розвитку депресивних 
територій. 
Комітет по справедливих 
угодах - контролює 
виконання 
антимонопольного 
законодавства, веде 
розслідування випадків 
порушення закону, 
приймає рішення про 
провадження судового 
процесу та сплати 
штрафу [151]. 

Україна 
Конституція України  гарантує підтримку конкуренції та недопущення зловживання 

монопольним становищем. 
Закон “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності” (1992). 
Закон “Про Антимонопольний комітет України” (1993)  зазначає основні компетенції 

Комітету з приводу надання дозволу на злиття капіталів. 
Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (1996)  описує 

протиправні дії у сфері нецінової конкуренції. 
Закон України “Про природні монополії” (2000)  запропонував визначення природних 

монополій та можливості контролю за їх діяльністю. 
Закон “Про захист економічної конкуренції” (2002)  визначаються випадки виникнення 

концентрації капіталу та дії, що суперечать конкуренції на ринку.  
Закон України “Про холдингові компанії в Україні”  надання попереднього дозволу на 

концентрацію та узгоджені дії суб’єктів господарювання. 
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Відмінність законодавства окремих країн завжди зумовлена історичними 

передумовами розвитку господарства, політичними поглядами та 

соціокультурними особливостями розвитку держави. Тим самим можна 

стверджувати, що різняться і основні напрями та інструментарій фінансової та 

нефінансової підтримки діяльності структур із злиттям капіталів.  

Аналіз динаміки податкових надходжень до зведеного державного 

бюджету дозволяє зробити висновок, що частка податків з прибутків 

підприємств у 2016 році становить 7,6 % до всієї доходної його частини, 

порівняно з 9,2 від усієї величини податкових надходжень (рис. 2.10). 

 Рис. 2.10. Місце окремих видів податків у складі доходної частини зведеного 

бюджету України за 2007-2016 рр. 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [1] 

 

У світлі того, що частка податкових надходжень у бюджеті щороку 

зростає і становить 77,85 % у 2015 та 83,14 % у 2016 році, можемо зробити 

висновок про зростання навантаження на підприємницькі структури, що, 

безумовно, знижує мотивацію до здійснення інвестиційної діяльності 

 (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Розмір податкових надходжень до державного бюджету України та 

капітальні інвестиції в розрізі джерел фінансування за 2007-2016 рр. 
Джерело: сформовано автором на основі даних Державної служби статистики України [1] 

 

Негативна тенденція особливо стосується капітальних інвестицій за 

рахунок державного бюджету, їх обсяг у 2014 році порівняно з 2012 р. 

скоротився вдвічі, а порівняно з 2011 р.  майже у 6 разів. Такий відплив 

інвестиційних ресурсів відбувся після цільової переорієнтації державного 

бюджету на боротьбу з економічними рецесивними настроями. 

Сьогодення диктує суворі умови “шокової терапії” у боротьбі з 

інфляцією і тим самим ніби не можливе послаблення надходжень у державний 

бюджет через пільгове оподаткування, але такий інструмент може стати 

визначальним для стимулювання діяльності підприємств-складових ІКС [115]. 

Напрям фіскальної політики щодо надання податкових пільг, які сприятимуть 

виконанню пріоритетних завдань національної економіки, залежить від 

прозорості та чіткості правових нормативів та обмежень діяльності 

суб’єктів господарювання. Щодо цієї проблематики існують різні думки. 

Так, Д. Серебрянський, розробивши регресійну модель ефективності пільг з 
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ПДВ та податку на прибуток підприємств, зазначив, що збільшення втрат 

бюджету від надання податкових пільг іноді матиме позитивний ефект на 

економічну активність у галузевому розрізі [179]. Інше судження А. Матвійчука 

базується на основі використання дистрибутивно-лагових моделей та визначеної 

кількості пільг і галузей та свідчить про те, що аналіз результатів моделювання 

на прикладі окремої податкової пільги дозволяє зробити висновок, що 

найбільший фіскальний ефект отримується приблизно через 3 роки, а 

соціальний – через рік після її впровадження [132]. На нашу думку, звичайно 

лаговий ефект при введенні пільги та ефект від її впровадження існує, але його 

можна збільшити, застосувавши, окрім пільгового оподаткування, інший 

інструментарій державного регулювання економіки. 

Про це свідчить і порівняльна характеристика суми податкових 

надходжень країн ЄС та України. Співвідношення податків до ВВП значно 

варіює у розрізі країн ЄС. Найвищий показник частки податкових надходжень 

у ВВП за 2016 рік  у Франції, Данії та Бельгії (понад 47 %). Найменший − у 

Ірландії (24,4 %), Румунії (28,0 %), Болгарії (29,0 %), Литві (29,4 %) та Латвії 

(29,5 %). В Україні його величина за 2016 рік становить 31.6 % (разом із 

соціальними внесками). Така статистика робить актуальним питання пошуку 

інших джерел, окрім податків для наповнення державного бюджету та 

компенсації частини ВВП. 

Ще одним напрямом реалізації структурних змін організаційно-

економічного механізму ІКС можна вважати зменшення тінізації економіки 

України, оскільки найбільший її рівень спостерігається у гірничодобувній 

промисловості і розробленні кар’єрів (65 % від рівня офіційного ВДВ даної 

галузі), що обумовлено насамперед історичними передумовами розвитку 

бізнесу в Україні, який базувався на першопочатковій концентрації капіталу, 

особливо у гірничодобувній сфері, у руках не об’єднання громадян, що малося 

на увазі під приватизацією, а в руках однієї чи кількох осіб, які згодом 

монополізували галузь. Для утримання контролю за галуззю більшість 

стратегічних рішень приймалися на межі чинного законодавства, а це по 
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сьогодні свідчить про можливість стратегічної загрози безпеці держави від 

створених у “напівтіні” інтегрованих корпоративних систем. Масштаб 

діяльності та контроль за ринком формував надприбутки, що ставали 

важливим мотиваційним чинником для формування інтеграції промислового 

капіталу та капіталу фінансових структур. До сьогодні спостерігається 

кредитна залежність між банківським сектором та промисловими 

підприємствами в офіційно створених та юридично не оформлених ІКС. Це 

стало однією з причин кризи групи “Приват”. Отож, тіньова економіка є, на 

жаль, складовою діяльності великих ІКС і її зменшення активізує їх діяльність, 

спричинить інноваційне зростання, мотивоване створенням та зміцненням 

конкурентних переваг як на секторальному національному ринку, так і в 

глобальному середовищі, яке в особі міжнародних фінансово-кредитних 

організацій висуває вимоги до прозорості та некорумпованості діяльності.  

Основи боротьби з тінізацією національної економіки закладені у 2010 

році і постійно відображаються у гармонізації законодавчих актів та інших 

правових норм. Наскрізний контроль за систематичним зменшенням питомої 

частки тіньової економіки прослідковується у Бюджетному та Податковому 

кодексах України, розпорядженні Кабінету Міністрів України № 143-р “Про 

перелік офшорних зон” від 23.02.2011 р., Указі Президента України “Про 

Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.”, Законі України 

“Про запобігання корупції”, який частково усуває слабкі місця в попередніх 

нормативних документах, що стосувалися боротьби з корупцією, Законі 

України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення”. Контролює боротьбу з тіньовими 

потоками капіталу з 2015 р. Національне антикорупційне бюро України.  

Проблемною залишається сфера розрахунків через офшори, оскільки у 

більшості інтегрованих корпоративних систем розташовані активи на Кіпрі, в 

Люксембурзі та в інших офшорних зонах. Значні обсяги валютних коштів 
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залишаються на рахунках офшорних компаній та не повертаються у 

національні підприємства.  

Нормативно-правовим актом, який хоч якось обмежує використання 

офшорних зон у господарській діяльності громадян України, є розпорядження 

КМУ № 143-р “Про перелік офшорних зон” від 23.02.2011 р. 

У цьому аспекті можемо запропонувати наступні напрями структурної 

перебудови контролю та нівелювання наслідків тіньової економіки: 

1) протидія корупції інституційними правовими та економічними 

методами: паритетне зростання відповідальностей та заробітних плат, штрафні 

санкції, реформування судової системи в аспекті прозорості та справедливості; 

2) обов’язкові зобов’язання збільшити відрахування до резервного фонду 

на покриття можливих втрат за всіма статтями активів та позабалансових 

зобов’язань для банків із основною частиною іноземного капіталу зі зберіганням 

цих коштів на рахунках НБУ; відображення на сайтах компаній, незважаючи на 

форму власності документів первинної звітності з метою поінформування 

акціонерів, споживачів та інших представників громадськості; 

3) удосконалення у секторі лімітів  пропонується впровадити контроль 

та обмеження при використанні Bitcoin;  

4) додатковий контроль за цільовим фінансуванням та кредитуванням 

державними інституціями, міжнародними фінансовими та урядовими 

організаціями. Мета зазначеного контролю  досягти прозорості використання 

коштів та зростання ефективності діяльності суб’єктів господарювання, 

виконання державних реформ, програм та проектів; 

5) стимулювання залучення прямих та портфельних фінансових 

інвестицій у підприємницький, фінансовий та нефінансовий сектори 

економіки, що забезпечать притік валютних коштів і, як наслідок, зростання 

валютних резервів Національного банку. Таким чином зміцниться курс 

національної валюти та зменшаться інфляційні очікування населення. Це 

також використання різних мотиваційних чинників, які сприятимуть 
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покращанню інвестиційного клімату та конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників; 

6) Зменшення до мінімуму нелегальної зайнятості, оскільки втрати від 

недоотримання бюджетних коштів досить вагомі. Доцільно впровадити 

обов’язкову виплату недоотриманих соціальними фондами та бюджетом 

коштів у п’ятикратному розмірі з кожного із партнерів [217, 231]. 

Попередні напрями структурних змін у більшій мірі стосуються 

макрорегуляторів і комплексних проблем не тільки економіки, але й держави в 

цілому. На нашу думку, нижчими за рангом, але не менш значущими є 

структурна зміна інноваційно-інвестиційної спрямованості державної стратегії 

та інноваційної політики підприємств. Такі питання є і будуть актуальними, 

особливо в період економічної рецесії, оскільки стають важелями впливу на 

інтенсивність економічного зростання.  

Ринок зумовлює розвиток інноваційної діяльності, і його вимоги стають 

все вищими, особливо на міжнародному рівні. Крім забезпечення фінансових 

ресурсів для генерування та комерціалізації інновацій, напрямом структурних 

змін варто вважати реалізацію програми інфраструктурного реформування.  

Невідповідність між потребами ІКС та кількістю венчурних фірм, 

лізингових компаній, науково-технічних центрів, інжинірингових фірм та 

інших організацій, що відіграють ключову роль при взаємодії фінансового та 

промислового секторів економіки, спричиняє деякі гальмівні процеси в 

розвитку суб’єктів господарювання.  

 Інфраструктурні проблеми спричиняють у машинобудівній, 

металургійній та гірничодобувній промисловості орієнтацію на 

обслуговування зовнішнього ринку, що робить їх залежними від кон’юнктури 

глобального ринку, сировинна спрямованість зменшує темпи економічного 

зростання [56]. За даними аналітичної довідки про стан науки і техніки 

України у 2016 р. на рис. 2.12 показано розвиток фінансового ринку і бізнесу 

та узагальнюючий індекс глобальної конкурентоспроможності України.  
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Рис. 2.12. Розвиток фінансового ринку і бізнесу та узагальнюючий індекс глобальної конкурентоспроможності 

України за 2013-2016 рр. 
Джерело: аналітична довідка про стан науки і техніки України за 2016 рік
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Проаналізовані значення індексу глобальної конкурентоспроможності 

дають змогу зробити висновки про спадну тенденцію інновацій у його складі, 

що, незважаючи на зусилля резидентів, свідчить про сповільнення темпів 

розвитку.  

Виділення основних проблемних моментів у діяльності інтегрованих 

корпоративних структур дозволяє акцентувати увагу на базових напрямках 

структурних змін, які сприятимуть зростанню ефективності діяльності 

інтегрованих корпоративних систем (рис. 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Концепція формування і реалізації структурних змін у 

макросередовищі в управлінні організаційно-економічним механізмом для 

зростання ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем в 

умовах глобалізації (авторська розробка) 
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Окреслені напрями: пільгове оподаткування, гармонізація вітчизняного 

законодавства із законодавством ЄС, державна підтримка інноваційних 

ініціатив та проектів  є взаємопов’язаними орієнтирами, які забезпечать 

організаційно-економічному механізму ІКС додаткові стимули та 

інструменти. 

 

 

 

 

2.4. Економічна оцінка сучасного стану та перспектив інвестиційної 

діяльності інтегрованих корпоративних систем  

 

Інвестиційна діяльність інтегрованих корпоративних систем виступає 

базисом для розвитку національних економік. Макроекономічні показники 

діяльності держави, що виступають індикаторами її розвитку, враховують 

інвестиційні потоки як критерії ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Одним із напрямів економічної діяльності суб’єктів господарювання є 

внутрішнє чи зовнішнє інвестування. Внутрішнє інвестування інтегрованих 

корпоративних систем полягає у підтриманні діяльності підприємств системи 

та своєї власної діяльності. У 2016 р. власним коштом підприємств та 

організацій профінансовано майже 70 % капітальних інвестицій (67,5 % – у 

2015 р., 70,5 % – у 2014 р.), а в першому кварталі 2017 р. внутрішні ресурси 

інвестування зросли до 76,6 %. [18]. 

Зовнішнє інвестування виступатиме як джерело одержання додаткового 

прибутку від діяльності інших підприємств. Крім того, підприємства ІКС 

здійснюють інвестиційну діяльність з метою отримання соціального ефекту: 

фінансування соціальних проектів, які мають на меті пропагування цілей 

розвитку соціокультурного та освітнього середовища охорони здоров’я та ін. 
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Приріст капітальних інвестицій загалом по економіці у 2016 р. становив 

18,0 % (у 2015 р. – зниження на 1,7 %), а за багатьма видами економічної 

діяльності зафіксовано зростання в 1,5-2,0 рази. Обсяги інвестицій у 

промисловості за 2016 р. зросли на 18,7 %, що практично компенсувало 

зниження 2015 р. (-19,9 %), а в І кварталі 2017 р. капітальні інвестиції зросли 

майже на третину (+ 29,1 %). 

У залежності від участі рівня впливу інвестора та об’єктів інвестування 

облікування інвестицій в консолідованій звітності інтегрованих 

корпоративних систем відображається різним чином:  

1. Якщо об’єктом інвестування виступають дольові інвестиції, то вони 

враховуються за справедливою вартістю в залежності від класифікації таких 

інвестицій. 
2. Асоційована компанія передбачає врахування інвестицій методом 

дольової участі. 

3. Дочірня компанія – повну консолідацію. 

Свідченням наявності суттєвого впливу є один чи декілька таких фактів: 

а) представництво в раді директорів або в аналогічному керівному 

органі об’єкта інвестування; 

б) участь у процесах розробки політики, в тому числі участь у прийнятті 

рішень щодо дивідендів або інших виплат; 

в) суттєві операції між інвестором та об’єктом інвестування; 

г) взаємообмін управлінським персоналом; 

ґ) надання необхідної технічної інформації [171]. 

Масштабність ІКС та організаційно-економічний механізм їх діяльності 

забезпечують передумови для здійснення ефективної інвестиційної діяльності 

та розширюють спектр її можливостей. Фінансова і промислова складові 

систем здійснюють капіталовкладення у види діяльності, які б 

диверсифікували їхні та гарантували б додаткові можливості для забезпечення 

та зростання фінансової стійкості підприємств об’єднання. 
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 Ефективність інвестиційної діяльності визначається прибутковістю 

здійснених капіталовкладень у обрані проекти. Найчастіше інвестиційна 

діяльність ІКС, що базується на поєднанні промислового капіталу, охоплює 

лише підприємства об’єднання. Таким чином утворюється замкнений цикл 

перерозподілу інвестиційних доходів та витрат усередині системи. 

Напрями інвестування ФПГ як найчастіше використовуваних в Україні 

інтегрованих корпоративних систем залежать від обраних моделей. 

  Виділяють наступні моделі інвестиційної поведінки фінансово-

промислових груп України: 

1. Модель інвестування за умов використання наявного потенціалу 

(табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Модель інвестування за умов використання наявного потенціалу 

Назва моделі Основні особливості моделі 

 

Модель інвестування 
за умов використання 
наявного потенціалу 

Наявність значної виробничо-технологічної бази, яка 
забезпечує можливість тривалого використання основного 
капіталу 
Низькі темпи оновлення основних фондів через 
погіршення виробничих і фінансових показників 
діяльності і, як наслідок, – нераціональна структура 
основного капіталу 
Невисока завантаженість основних фондів і, як наслідок, – 
низька фондорентабельність основного капіталу 

   Джерело: складено на основі [83] 

 

Прикладом здійснення інвестиційної політики на засадах даної моделі є 

ПАТ “Мотор Січ”. Підприємство можна вважати інтегрованою 

корпоративною системою, що об’єднує Запорізький моторобудівний завод, 

Запорізький машинобудівний завод ім. В. І. Омельченко, Сніжнянський 

машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, ТОВ ТРК 

“Алекс” та авіакомпанію ПАТ “Мотор Січ” та ін. Пріоритетним напрямом 
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інвестиційної діяльності ПАТ “Мотор Січ” на сучасному етапі є інвестування 

в авіаційну галузь: формування замкненого циклу авіабудування. 

Аналіз ефективності інвестиційної діяльності ПАТ “Мотор Січ” на 

основі величини інвестицій у його складові дозволяє зробити висновок про 

негативну тенденцію як величини довгострокових фінансових інвестицій, так і 

доходів від участі в капіталі. У порівнянні до 2009 року обсяг довгострокових 

фінансових інвестицій зменшився на 89,5 %, доходи від участі в капіталі - на 

44,2%, в тому числі зменшення прибутку становило 121,5%. Взаємозв’язок 

таких показників причинно-наслідковий: зменшення сукупного доходу від 

реалізації продукції та надання послуг зменшує як наслідок похідні від нього 

платежі (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Показники внутрішнього інвестування консолідованої звітності 
підприємства ПАТ “Мотор Січ” у 2009-2016 рр. 

Показники Роки 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції, що 
обліковуються 
методом участі у 
капіталі інших 
підприємств, млн 
грн 

256,9 371,4 274,4 286,1 303,9 49,4 58,6 27,1 

Темп приросту, % - 44,5 -26,1 4,25 6,22 -83,7 18,5 -53,8 
Темп приросту 2016 до 2009 -89,5 

Доходи від участі у 
капіталі, млн грн 25,45 19,18 24,37 0 2,89 4,26 9,19 14,18 

Темп приросту, % - -24,6 27 -100 - 47,1 116 54,4 
Темп приросту 2016 до 2009 -44,2 

Прибуток, млн грн 1248,0 754,5 1619,5 0 2306,9 2063,6 4513,1 2764,0 
Темп приросту, % - -39,5 114 -100 - -10 119 -38,8 

Темп приросту 2016 до 2009 121,5 
Примітка: обчислено та сформовано автором за результатами дослідження  

2. Модель інвестування за умов наявності монопольних переваг (табл. 

2.15). 
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Таблиця 2.15 

Модель інвестування за умов наявності монопольних переваг 

Назва моделі Основні особливості моделі 
 
 
 
Модель 
інвестування за 
умов наявності 
монопольних 
переваг 

Використання монопольного становища (зокрема, через 
механізм забезпечення цінової конкурентоспроможності) 
Наявність значної виробничо-технологічної бази, яка 
забезпечує можливість тривалого використання основного 
капіталу 
Випуск унікальної продукції. Як наслідок, така особливість 
зумовлює необхідність здійснення капіталовкладень у 
покращення її споживчих характеристик 
Значна завантаженість основних фондів. Наслідком такої 
особливості є порівняно висока фондорентабельність 
основного капіталу 

      Джерело: складено на основі [83] 

 

До такої моделі інвестування належать інтегровані корпоративні 

структури із цільовим призначенням своєї діяльності. Нерозпорошення 

інвестиційних ресурсів призводить до зростання ефективності їх діяльності. 

Як приклад застосування моделі, на нашу думку, варто використати ДП 

“Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”. 

Підприємство є складовою Державного концерну “Укроборонпром” і 

складається з Центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

“Машпроект” та НВКГ “Зоря”. Спрямованість інвестиційної діяльності 

внутрішня і носить характер реальних капіталовкладень у основну діяльність 

підприємства. 

Монополістами виступають підприємства у важливих для держави 

галузях промисловості. На сьогодні в Україні господарські об’єднання 

створені у найбільш важливих сферах діяльності держави: авіабудівній 

(Державний авіабудівний концерн “Авіація України”), торфовидобувній 

(Державний концерн “Укрторф”), ядерній енергетиці (Державний концерн 

“Ядерне паливо”), спиртовій (Державний концерн “Укрспирт»), 

телерадіомовлення (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) та 

ін.  
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Наприклад, ДК “Укрспирт” нараховує 85 підприємств державної форми 

власності та 23 асоційованих члена. Основний напрям інвестування: 

оптимізація виробництва через перепрофілювання підприємств-членів та 

модернізація обладнання. Монопольний характер виробництва обумовлює 

внутрішній напрям інвестування та спрямований на формування 

конкурентних переваг та захисту державних інтересів. Ефективність 

інвестування відображатиметься у зростанні обсягів збуту та забезпеченні 

якості продукції державного концерну. 

3. Модель інвестування в умовах високодиверсифікованого виробництва 

(табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Модель інвестування в умовах високодиверсифікованого виробництва 

Назва моделі Основні особливості моделі 
 
 
 

Модель в умовах 
високо-
диверсифікованого 
виробництва 

Наявність значної кількості виробництв у межах єдиного 
виробничо-технологічного комплексу, що дає змогу 
забезпечити перетікання капіталу з одних видів 
промислової діяльності в інші 
Наявність потужної техніко-технологічної бази, яка 
забезпечує можливість тривалого використання основного 
капіталу 
Організація “перехресного” завантаження основних фондів 
і, як наслідок, – достатня фондорентабельність основного 
капіталу 

 Джерело: складено на основі [83] 

 

Як приклад здійснення інвестиційної політики на засадах 

самофінансування в умовах високодиверсифікованого виробництва можна 

навести діяльність ПАТ “Концерн-Електрон”. Консолідований дохід 

Товариства за 2016 рік склав 426,24 млн грн, що більше ніж у два рази 

перевищує показник доходу минулого року. Збільшення консолідованих 

доходів спричинено зростанням діяльності усіх підприємств Товариства. 

Доходи від реалізації порівняно з минулим періодом збільшили: СП ТОВ 

“Електронтранс” – на 259393 тис. грн, СП ТОВ “Сферос-Електрон” – на 9929 
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тис. грн, ДП “Полімер-Електрон” – на 13416 тис. грн, ДП ФЛК “Електрон-

Лізинг” – на 7307 тис. грн, ДП ОКБ “Текон-Електрон” – на 2959 тис. грн, ДП 

“Електронпобутприлад” – на 2114 тис. грн, ДП ТЗ “Електрон” – на 4625 тис. 

грн, ДП НВП “Карат” – на 2014 тис. грн. ПАТ “Концерн-Електрон” не є 

складовою іншого об’єднання і здійснює інвестиційну діяльність лише у 

власні підприємства [175]. 

Аналіз показників інвестиційної діяльності інтегрованої корпоративної 

системи ПАТ “Концерн-Електрон” дозволяє зробити висновок, що 

прибутковість підприємства у 2016 році прямопропорційно залежить від 

капітальних інвестицій, розмір яких зріс на 1403 тис. грн у 2016 р. порівняно з 

2015 р. та на 7470 тис. грн порівняно з 2014 р. і від інвестицій кожного 

дочірнього підприємства. На основі значень відносного показника темпу 

приросту варто зауважити, що у 2016 р.  відбулося зростання консолідованого 

прибутку на 68 % до 2010 року, а у порівнянні до 2015 р. він зріс у 20 разів. 

Натомість обсяг капітальних інвестицій у реальні активи зріс на 6,8 % у 

2016 р. порівняно з 2015 роком (табл. 2.17).  

Отже, на основі запропонованих моделей доцільно зауважити, що 

інтегровані корпоративні системи, які створені об’єднанням підприємств, 

спрямовують свої інвестиції в оновлення, модернізацію, реструктуризацію 

активів підприємств-складових, отримуючи при цьому кращий 

консолідований ефект від діяльності.  

Дещо інша ситуація в інвестиційній діяльності таких інтегрованих 

корпоративних систем, як фінансово-промислові групи. Особливість полягає у 

наявності в їх складі фінансових установ: банків, страхових компаній, 

інвестиційних компаній, недержавних пенсійних фондів, лізингових фірм - та 

ширших можливостях залучення коштів через високий ступінь диверсифікації 

їх діяльності. 
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Таблиця 2.17 

Показники інвестиційної діяльності ПАТ “Концерн-Електрон”  

у 2010-2016 рр. 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Капітальні інвестиції, 
тис. грн 19637 13577 13185 10290 14652 20719 22122 

Абсолютні 
відхилення (+,-),  
тис. грн 

- -612 -392 -2895 4362 6067 1403 

Темп приросту, % - -3,1 -2,9 -22 42,4 41,4 6,8 
Темп приросту в 2016 до 2010, % 12,7 

Балансова вартість 
iнвестицiй кожного 
дочірнього 
підприємства, тис. 
грн 

245238 238616 232618 221287 214284 221092 245257 

Абсолютне 
відхилення (+,-),  
тис. грн 

- -6622 -5998 -11331 -7003 6808 24165 

Темп приросту, % - -2,7 -2,5 -4,9 -3,2 3,2 10,9 
Темп приросту в 2016 до 2010, % 0,007 

Консолідований 
прибуток,  
тис. грн 

7877 7872 -4646 8138 336 671 13230 

Абсолютне 
відхилення (+,-),  
тис. грн 

- -5 -12518 12784 -7802 335 12559 

Темп приросту, % - 0,06 -159 275 -95,8 99,7 1871 
Темп приросту в 2016 до 2010, % 68 

Примітка: обчислено та сформовано автором за результатами дослідження 

 

Представниками таких масштабних інвестиційних потоків у різні 

сектори національної економіки на сьогодні в Україні можна вважати ФПГ 

“СКМ”, групу “Приват”, групу “УкрСиббанк” та інші.   

Станом на 2016 рік Група “СКМ” здійснила придбання акцій 20 

компаній, в яких виступає повним чи частковим інвестором. У повну власність 

Групи перейшли ТОВ “ЛЕМТРАНС”, ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” 

(Україна), ТОВ “Столичний ЦУМ” (Україна), ПрАТ “ММК ім. Ілліча” 

(99,15 %), ТОВ “Український Аптечний Холдинг” (раніше ТОВ “Фармація 
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Донбасу”), ТОВ “Готель “Київ”, ТОВ “ТРК “Україна”, United Coal Company 

(США), ВАТ “Каменський машинобудівний завод” (Росія) (95,99 %), ПрАТ 

“УАСК АСКА” (Україна) (89,06), Trametal SpA (Італія), Spartan UK Ltd 

(Великобританія), ТОВ “ЦСС” (Україна), ТОВ “Паралель-М ЛТД” (Україна). 

У складі Групи “СКМ” перебувають інвестиційні компанії, які ставлять собі за 

мету інвестування у нерухомість та “UMG INVESTMENTS”, що 

трансформувалася з глиновидобувного бізнесу в інвестиційну компанію з 

активами під управлінням вартістю $400 млн. Орієнтири компанії на 2017 рік 

наступні: 

1) цільовий розмір інвестиції – $2-10 млн; 

2) мінімальна дохідність інвестицій (IRR) – 25%; 

3) термін інвестиції (М&А) – 3-7 роки; 

4) термін інвестиції (greenfield) – 7-10 роки; 

5) потенціал для зростання бізнесу органічно та/або шляхом M&A; 

6) мінімальна частка володіння – 50% з операційним і стратегічним 

управлінням. 

Холдинг “Метінвест”, який займає провідне місце в металургійній 

галузі, характеризується високим рівнем реального інвестування. Цей напрям 

забезпечує високі рівні рентабельності основних фінансових показників. 

Найнижчі значення рентабельності фінансових показників були у 2015 р.: -

10 % та -17 % відповідно. У 2016 р. зростання майже на 11 % та 17 % свідчить 

про подолання рецесивних тенденцій у діяльності інтегрованих 

корпоративних систем (табл. 2.18). 

Інша складова Групи “СКМ” ПАТ “ДТЕК” основним напрямом інвестування 

обирає інвестування у модернізацію, реконструкцію обладнання, забезпечення 

розвитку корпоративної культури, підвищення рівня обслуговування споживачів 

стратегічного товару підприємства: вугілля, природного газу та електроенергії. 
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Таблиця 2.18 

Рентабельність валового та чистого прибутку Групи “Метінвест” 

за 2009-2016 рр. 

Показники рентабельності 
 

Роки 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рентабельність валового 
прибутку, % 28 32 31 20 22 21 11 22 

Абсолютне відхилення, % - 4 -1 -11 2 -1 -10 11 
Рентабельність чистого 
прибутку, % 6 5 13 4 3 2 -15 2 

Абсолютне відхилення, % - -1 8 -9 -1 -1 -17 17 
Примітка: обчислено та сформовано автором за результатами дослідження 

 

Максимальний обсяг капітальних інвестиційних витрат був сфокусований на 

проектах, що становлять основу реалізації стратегічних планів: створення 

довгострокових перспектив підприємства у всіх сферах освоєного бізнесу. Тим 

самим створюється запас фінансової міцності, який забезпечує стабільний розмір 

розвитку підприємств холдингу. Інвестиції ПАТ “ДТЕК” у 2016 році склали 7134 млн 

грн у порівнянні з 5015 млн грн у 2014 році, що відображає збільшення 

інвестиційної діяльності на 42 %. Таке зменшення відбулося як наслідок 

нестабільної економічної ситуації в країні і зробило пріоритетним завдання 

оптимізації капітальних затрат. Виплати по фінансовій діяльності склали 3429 млн 

грн. Аналіз капітальних інвестицій за бізнес-сегментами ДТЕК дозволяє зробити 

висновок про зростання капітальних інвестицій у всіх секторах для підтримання їх 

життєдіяльності в складних економічних та політичних умовах (табл. 2.19). 

У 2013 році ПАТ “ДТЕК” було розроблено стратегію соціального 

страхування, яка зменшувала поступово свої обсяги в зв’язку зі складним станом 

підприємств-членів. У межах соціального партнерства було реалізовано більше як 

747 проектів, в які ДТЕК інвестував більше 249 млн грн. Що стосується стратегій 

соціального партнерства ДТЕК, то вони розроблені для малих і середніх міст, а 

також тих районів, в яких компанія здійснює свою діяльність. В обласних центрах 

реалізує проекти соціального партнерства в межах якогось одного обраного 
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напряму. Наприклад, у Києві та Дніпрі компанія реалізує проекти в напрямі 

“Енергоефективність у комунальному секторі”, у Львові – за напрямом “Охорона 

здоров’я”. 

Таблиця 2.19 

Консолідовані фінансові показники та обсяг інвестицій ПАТ “ДТЕК” 

за бізнес-секторами у 2012-2016 рр. 

 млн грн 

Капітальні 
інвестиції за 
бізнес-
сегментами 

Бізнес-сектори ДТЕК Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 

Видобуток і збагачення 
вугілля 3854 4212 3008 2460 3192 

Генерування електроенергії 3182 2486 1039 466 588 
Дистрибуція електроенергії 1565 1806 481 418 827 
Київенерго 813 644 769 
Інші 

1592 
125 26 73 98 

ДТЕК ВІЕ 1562 153 7 8 
ДТЕК Нафтогаз 119 940 947 932 
Всього 10193 10310 6460 5015 7134 

Консолідовані 
фінансові 
показники 

Показники  
Виручка 82581 92817 93254 95375 131815 
Собівартість реалізованої 
продукції 70778 82956 79970 87321 105824 

Активи 76885 94137 110894 119757 140597 
Чистий прибуток (збиток) 5954 2980 -19660 -41890 -1215 

Примітка: обчислено та сформовано автором за результатами дослідження 
 

Варто зауважити, що фінансова складова фінансово-промислової групи 

“СКМ”, яка представлена ПАТ “ПУМБ” та страховою компанією ПАТ “АСКА”, 

має ширшу інвестиційну складову, зокрема за рахунок спектра здійснюваних 

операцій. Обсяг прибутку від інвестиційного бізнесу ПАТ “ПУМБ” у 2016 році 

становить 0,24 млрд грн, що становить 13 % операційного прибутку (значну частку 

операційного прибутку в 2015 році банк заробив на операціях із депозитними 

сертифікатами НБУ та ОВДП, торгівлі валютою та завдяки роботі на 

міжбанківському ринку). Інші складові: обслуговування роздрібного бізнесу – 0,574 

млрд грн, корпоративного – 0,702 млрд грн, інші напрямки  0,274 млрд грн. 

Інвестиції в загальнобанківські проекти у 2016 році склали 25 млн грн і торкалися 
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здебільшого трансформації ІТ-архітектури. На освоєння інфраструктурних 

напрямків діяльності було виділено 46 млн грн. Незважаючи на зростання всіх 

складових операційного прибутку банку, його чистий прибуток зменшується через 

зростання резервів, що виникли через зниження платоспроможності клієнтів. 

Причинно-наслідковий зв’язок між величиною інвестиційного бізнесу і прибутком 

від усієї операційної діяльності банку, безперечно, прослідковується впродовж 

останніх п’яти років дослідження. Проте у 2014 і 2015 роках операційний прибуток 

формувався здебільшого з грошових потоків від корпоративного та роздрібного 

секторів банківських послуг (рис. 2.14).  

 

Рис. 2.14. Частка інвестиційного бізнесу в операційному прибутку та 

його величина у ПАТ “ПУМБ” за 2012-2016 рр. 

Джерело: складено автором на основі опрацювання даних річних фінансових 

звітів ПАТ “ПУМБ” 

 

Другою за обсягами інвестиційної діяльності в Україні є Група “Приват”. 

На сучасному етапі Група “Приват” інвестує кошти в різноманітні галузі 

економіки, а основними напрямами, за якими здійснюється інвестування, є 

наступні: торгівля нафтопродуктами; будівництво; ІТ-сфера; харчова 

промисловість; гірничорудна промисловість; машинобудування; фінансова 

діяльність. 



143 
 
 

ПАТ “ПриватБанк” у складі ФПГ “Приват” виконує функції фінансового 

центру і є одним із головних акціонерів для частини підприємств групи, але при 

цьому банк не втручається в операційну діяльність суб’єктів підприємництва. До 

складу консолідованої групи, крім материнської установи (ПАТ КБ 

“ПриватБанк”), входять три закордонні банківські установи – ЗАТ МКБ 

“МоскомприватБанк”, AS “PrivatBank” та АТ “ПриватБанк”. 

Головним завданням ПАТ “ПриватБанку” в групі є акумулювання 

фінансових ресурсів як за рахунок вкладів підприємств, що входять до групи, так і 

за рахунок вкладів фізичних і юридичних осіб, які не мають відношення до ФПГ 

“Приват”. Внаслідок такого завдання ПАТ “ПриватБанк” є активним учасником 

депозитних програм серед фізичних осіб України.  

Аналіз інвестиційної діяльності фінансової складової ФПГ “Приват” – ПАТ 

“ПриватБанку” дозволив нам зробити висновок про інноваційно-інвестиційне 

спрямування його діяльності, про що свідчить створення та реалізація таких 

проектів, як використання одноразових динамічних SMS-паролів, інтернет-

банкінг — можливість входу через QR-код та ін. 

У 2015 році ПАТ “ПриватБанк” запустив принципово новий для України 

сервіс під назвою “kub.pb.ua” (кредити українському бізнесу), що дозволило 

малому бізнесу та підприємцям залучати у розвиток кошти громадян і компаній, а 

жителям країни – вкладати кошти безпосередньо в український бізнес. За 

допомогою сервісу “Кредити українському бізнесу” підприємці можуть 

розповісти про свій бізнес і залучити інвесторів для його розвитку. Натомість 

учасники програми не тільки отримують вищі відсотки на свої заощадження, але й 

бачать розвиток проекту, в який інвестували. 

Відповідно до програми зацікавлені в залученні інвестицій підприємці 

та підприємства виставляють заявки на отримання фінансування до 300 тис. 

грн, причому в заявці не тільки зазначають опис бізнесу, але й пропонують 

додаткові бонуси та знижки для майбутніх інвесторів. Заявка на сайті “kub” є 
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активною протягом двох тижнів, і якщо проект збере потрібну суму, вона буде 

перерахована власнику підприємства як платна позика. 

Для того, щоб вкладення були максимально захищені, спеціалісти банку 

проводять ретельний відбір проектів для фінансування, ґрунтуючись у першу 

чергу на поточних характеристиках бізнесу та перспективах його розвитку, а 

для гарантованого захисту всі вкладення страхують. 

Що стосується доходів інвесторів у межах даного проекту, то вони 

будуть вищі, ніж пропонують банківські депозити за рахунок прямого 

інвестування в бізнес без посередництва самої фінансової установи. У табл. 

2.20 нами представлені компанії, які отримали найбільшу кількість інвестицій 

від ПАТ “ПриватБанк” за останні роки. 

Таблиця 2.20 
Інвестиції ПАТ “ПриватБанк” за напрямами діяльності у 2015-2016 рр. 

 

Джерело: складено автором на основі даних ПАТ КБ “ПриватБанк” [202] 

 

Отже, можемо зробити висновок: фінансування інвестиційних проектів у 

ПАТ “ПриватБанк” розвивається, оскільки банк вкладає інвестиційні кредитні 

кошти у великі проекти української економіки, що є позитивним моментом у 

його діяльності.  

У грудні 2016 року Група втратила контроль над AS PrivatBank (Латвія) 

та класифікувала інвестицію, що залишилася, в розмірі 46.54 % як інвестицію 

в асоційовану компанію. Інвестиції в асоційовані компанії у 2016 році 

Напрям діяльності Назва груп, компанії 
Торгово-промислові групи Торгово-промислова група “Fozzy Group” 
Будівництво Національна мережа готелів “Reikartz Hospitality 

Group” 
Торгівля нафтопродуктами Мережа АЗК “ОККО” 
Компанії енергетичної 
галузі 

Дніпропетровська промислова компанія ТОВ ПІК 
“Енерго-Інвест” 

IT-розробки Українська IT-розробка – хмарна операційна 
система Corezoid 
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порівняно з 2015 роком зросли на 507 млн грн, відбулося зростання вартості 

інвестиційних паперів для подальшого продажу на 3023 % (табл. 2.21). 

Таблиця 2.21 

Показники інвестиційної діяльності за об’єктами інвестування  

ПАТ “ПриватБанк” у 2012-2016 рр. 

Об’єкти інвестування Роки 
2012 2013 2014 2015 2016 

Інвестиції в асоційовані компанії,  
млн грн 1179 1257 435 - 507 

Абсолютний приріст, млн грн - 78 -822 -435 507 
Темп приросту, % - 6,6 65,4 -100 - 
Інвестиційні папери для подальшого продажу, 
млн грн 287 440 981 2060 64409 

Абсолютний приріст, млн грн - 153 541 1079 62349 
Темп приросту, %  53,3 123 109 3026 
Інвестиційні папери, що утримуються до 
погашення, млн грн 240 72 142 766 - 

Абсолютний приріст, млн грн - -168 70 624 -766 
Примітка: обчислено та сформовано автором за результатами дослідження 

 

Третьою за обсягами інвестиційної діяльності в Україні є ФПГ 

“Інтерпайп”, яка здійснює свою діяльність за різними напрямами та сферами. 

До складу групи входять металургійні, енергетичні та транспортні 

підприємства, підприємства трубної промисловості та підприємства з 

переробки продукції сільського господарства і фінансові установи. 

Продукція компанії постачається більш ніж у 70 країн світу, частка 

експорту в структурі продажів складає близько 70 %. Тому світова фінансово-

економічна криза, яка характеризувалася великою рецесією у більшості країн, 

суттєво позначилася на фінансово-економічних результатах підприємств 

групи, особливо на тих, що постачають на світовий ринок металеву та трубну 

продукцію. Група “Інтерпайп” перед початком світової фінансової кризи була 

четвертою компанією у світі з виробництва труб, третім у світі виробником та 

постачальником коліс для залізничного транспорту, найбільшим 

постачальником у світі силікомарганцю [90]. 



146 
 
 

Основними фінансовими центрами групи є банки ПАТ “Кредит Дніпро” 

та ПАТ “Укрсоцбанк”. Якщо банк “Кредит Дніпро” є фінансовим інститутом, 

що достатньо інтегрований до групи “Інтерпайп”, то Укрсоцбанк у зв’язку із 

зміною власника взаємодіє з підприємствами групи як самостійна 

господарська структура, яка має власні інтереси, що пов’язані з підвищенням 

корпоративної та фінансової самостійності банківського інституту.  

Складова ФПГ “РОСАН” ТОВ “РОСАН-Інвест” є успішною компанією-

девелопером, яка займається ефективним управлінням проектами з 

комерційної та житлової нерухомості і є однією з перших компаній Західної 

України, яка розпочала розробку проектів із будівництва професійних 

логістичних парків у Львові. Також, ТОВ “РОСАН-Інвест” проводить 

маркетингові дослідження ринку, здійснює розробку та управління проектами 

у таких напрямках, як: інфраструктурні об’єкти та логістичні парки; офісна 

нерухомість;  соціальна, зокрема спортивно-оздоровча інфраструктура; 

житлова нерухомість, зокрема котеджне будівництво.  

Головною перевагою  ТОВ “РОСАН-Інвесту” є висока ділова репутація 

на міжнародному ринку та позитивний досвід у виконанні великих 

інвестиційних проектів. Серед успішно виконаних проектів ФПГ “РОСАН” та 

ТОВ “РОСАН-Інвесту” є розвиток та реалізація ТОВ “РОСАН-Агро”, яка 

впродовж останніх років є однією з найкращих компаній в АПК України, а 

також ТОВ “РОСАН-Пак”, яка на сьогодні є лідером у галузі пакування на 

українському ринку.  

Завдяки створенню ІКС в Україні можливо набагато ефективніше 

реалізувати конкурентні переваги конкретного підприємства, оскільки: 

 метою реалізації інвестиційного проекту є забезпечення соціально-

економічного розвитку підприємства зокрема та ІКС в цілому; 

 суттєво підвищуються вплив на рівень результативності інвестиційної 

діяльності та стан інвестиційного клімату в державі. 
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На сучасному етапі розвитку економічного середовища 

макроекономічна ситуація не сприяє активній інвестиційній діяльності, що 

значною мірою зумовлено політичною та економічною нестабільністю. 

Водночас головною проблемою вітчизняних ІКС, на нашу думку, є те, що в 

недостатній мірі здійснюється фінансування інвестиційних проектів, які б 

враховували інноваційні складові.  

Також відсутній і економічний механізм, який би стимулював 

довгострокові інвестиції незалежно від їх джерел утворення. Формування 

такого механізму залежить від державної політики, яка повинна бути 

спрямована на вихід із інвестиційної кризи, але, разом з тим, у забезпеченні 

дієвості такого механізму повинні бути зацікавлені і самі суб’єкти 

господарювання, оскільки інвестиційна привабливість компанії є основним 

чинником в інтеграції промислових та фінансових капіталів. 

Отже, інвестиційну та інноваційну активність ІКС потрібно 

стимулювати, використовуючи декілька форм підтримки цієї діяльності, а 

саме: стратегію активного втручання; стратегію децентралізованого 

регулювання; змішану стратегію [88]. У свою чергу, зазначимо, що для 

забезпечення інвестиційної привабливості проектів ФПГ варто було б 

здійснити наступні заходи (рис. 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Заходи для забезпечення інвестиційної привабливості проектів 

ІКС (сформовано автором) 
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податкових пільг 
на прибуток, який 
реінвестується в 
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проектах 

звільнення учасників ІКС від 
податку на цінні папери, що 

випускатимуться під реалізацію 
їх проектів, якщо останні 
відповідають пріоритетам 

державної промислової політики 
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Отже, стимулювання зростання інвестиційної активності інтегрованих 

корпоративних систем є однією з необхідних умов виходу країни з 

економічної кризи, оскільки вони володіють достатніми фінансовими 

ресурсами та мають належну матеріальну базу для того, щоб реалізувати 

інноваційну складову інвестиційних процесів. Натомість для того, щоб 

інвестиційно-інноваційна діяльність ФПГ зростала, країна повинна цю 

діяльність підтримувати. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Із результатів проведеного дослідження випливають такі висновки: 

1. Використання поєднання нових і звичних методик ведення 

господарської діяльності, стандартизації продукції та експлуатації обладнання 

в умовах змінного, а на даний момент рецесивного економічного та 

політичного середовища зумовлює важливість аналізу стратегій розвитку 

інтегрованих корпоративних систем як одного з основних факторів 

перспективного розвитку економічного середовища. Аналіз господарської 

діяльності функціонуючих в Україні інтегрованих корпоративних систем 

“СКМ”, “Приват”, “Електрон”, “Інтерпайп” в розрізі основних складових дає 

змогу зробити висновок про тенденції зниження показників діяльності до 2015 

року та зростання у 2016 році, що зумовлене частковим подоланням 

інфляційних очікувань, девальвації національної грошової одиниці та 

дефіциту державного бюджету. 

2. Діяльність інтегрованої корпоративної системи в різних країнах є новим 

каналом передачі моделей та методів управління виробництвом, розподілом, 

обміном та споживанням у міжнародному масштабі; використання ресурсів та 

принципів економічної політики відображається в налагодженні регіональної, 
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національної та глобальної економіки. Дослідження факторів впливу на 

діяльність інтегрованих корпоративних систем зумовило умовний їх поділ на три 

частини середовища, яке їх оточує: мегасередовище, макросередовище та 

мікросередовище як самих ІКС, так і їх складових. 

3. Мегасередовище визначається такими факторами, як міжнародне 

законодавство, міжнародний рух капіталів та робочої сили, що є 

визначальними для країни в умовах глобального економічного середовища. На 

сьогодні мегасередовище функціонування національної економіки України 

характеризується поєднанням характерних особливостей моделі ліберальної 

ринкової економіки і відкритості ринків та моделі “здорового протекціонізму”. 

Стратегічним напрямом міжнародної співпраці України у фінансовій сфері є 

кредитне співробітництво з Європейським Союзом, у межах якого 

реалізується можливість отримання макрофінансової та міжнародної технічної 

допомоги. 

4. Макросередовище функціонування інтегрованих корпоративних 

систем складається із значень основних макроекономічних показників, які 

характеризують роботу країни в цілому та в галузевому розрізі. За звітом НБУ, 

в Україні на 2017-2018 рр. прогнозується незначне зростання ВВП та експорту 

і зменшення дефіциту державного бюджету. Така тенденція розвитку 

позитивно вплине на діяльність ІКС та забезпечить їх складовим нові 

можливості на національному та іноземному ринках. Мікросередовище 

функціонування інтегрованих корпоративних систем враховує основні 

показники діяльності всіх підприємств об’єднання, які відображають 

фінансову стійкість, надійність та організаційну гнучкість. 

5. Напрямами структурних змін організаційно-економічного механізму 

ефективності діяльності інтегрованої корпоративної системи доцільно вважати 

застосування ширшого спектра пільгового оподаткування, державних програм 

фінансової підтримки інноваційних та пріоритетно-інвестиційних проектів, 

гармонізацію чинного законодавства із законодавчими нормами ЄС і 
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створення сприятливого інноваційно-інвестиційного середовища для 

інвесторів-резидентів та нерезидентів. 

6. Інвестиційну діяльність інтегрованих корпоративних систем 

запропоновано розглядати в розрізі трьох моделей здійснення інвестування, 

кожна з яких відображає основні мотиви та способи концентрації капіталу. На 

сьогодні основними напрямами інвестування більшості інтегрованих 

корпоративних систем в Україні є пряме інвестування у розвиток своєї 

діяльності та участь у капіталі підприємств-складових. Створення та 

функціонування соціальних проектів, які популяризують діяльність ІКС, дещо 

зменшилася через складні умови їх функціонування. 

Основні моменти розділу відображені у працях автора [78, 80, 116, 117], 

поданих у списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ 

 

3.1. Системне узагальнення та адаптація зарубіжного досвіду 

діяльності інтегрованих корпоративних систем до умов сучасного розвитку 

економіки України 

  

На сучасному етапі як у світовій економіці в цілому, так і економіках 

провідних країн світу головну роль відіграють не окремі суб’єкти господарювання, 

а об’єднання підприємств шляхом концентрації промислового та фінансового 

капіталів – інтегровані корпоративні системи. 

Про актуальність питання, яке стосується створення та діяльності 

інтегрованих корпоративних систем, свідчить те, що така структура допомагає 

найлегшим чином подолати кризові явища, оскільки окремо створені фінансові 

інститути та промислові підприємства є більш вразливими на ринку. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що, оскільки інтегровані корпоративні 

системи мають на меті вирішити проблеми самофінансування та проблеми 

забезпечення підприємств фінансовими ресурсами, то, враховуючи їх вплив на 

розвиток економіки, виникає потреба у вивченні зарубіжного досвіду їх діяльності 

та можливості його адаптації в сучасних умовах господарювання в Україні. 

Слід зазначити і те, що за час розвитку господарських відносин ІКС зазнали 

значних змін, які залежать від розвитку регіону, держави та підприємств, що 

входять до складу інтеграційної системи, та рівня розвитку корпоративних 

відносин.  

Аналіз створення ІКС у США дозволяє зауважити, що концентрація капіталу 

відбувалася на основі поєднання банківських, промислових та комерційних 

компаній. У першій половині XX століття злиття підприємств відбувалося за 
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рахунок концентрації капіталу сімейними фінансовими групами, такими як 

Моргани, Рокфеллери, Дюпони, Меллони та регіональними фінансовими групами, 

до яких відносять Чиказьку, Клівлендську, Каліфорнійську. Їм вдалося 

сконцентрувати значні пакети акцій та об’єднати промислові і комерційні компанії 

різних профілів діяльності з подальшим переплетенням їх зв’язків за рахунок не 

тільки акціонерних, але й особистих, сімейних відносин. При цьому таке сплетіння 

банківських та нефінансових структур призводило до розширення послуг банків та 

підвищення надійності вкладення капіталу [36].  

Можна стверджувати, що для США характерне об’єднання навколо певного 

ядра, а саме: банківського, торговельного або промислового. Корпоративні системи 

визначають фінансово-промислову політику країни та практично контролюють 

розвиток важливих галузей господарства.  

Водночас варто відзначити і наявність нових тенденцій, а саме: злиття 

об’єднань у більш великі коаліції, тобто об’єднання національного масштабу. 

Кожен із зазначених концернів є ядром об’єднання, а взаємозв’язки між ними 

створюються завдяки тісній співпраці та за рахунок володіння та безпосереднього 

контролю за компаніями й установами. Варто зазначити і те, що в країні також 

відбувається і активний розвиток локальних груп, які діють у межах регіону або 

галузі [188].  

Ще однією з форм концентрації капіталів у США на сучасному етапі є 

холдинги. Це компанії, які володіють акціями одного або кількох банків, а найбільш 

розповсюдженими є фінансово-промислові конгломерати Нью-Йорка. Їх загальна 

чисельність нараховує близько 100 корпорацій і їх частка в економіці країни – 55-

60 % ВНП США, 60 % інвестицій та 45 % робочої сили. 

Найбільш відомими є каліфорнійські та техаські фінансово-промислові 

об’єднання, які спеціалізуються на нафтодобувній, авіакосмічній, банківській 

сферах та характеризуються значним ступенем централізації управління фінансово-

господарською діяльністю учасників групи. Однак зазначимо, що у випадку 

американської моделі ІКС, основу яких становить англосаксонське право, 
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переважає збільшення частки промислового капіталу над фінансовим  

(рис. 3.1) [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Система формування інтегрованих корпоративних  

систем у США 

Джерело: сформовано автором на основі [36] 

Юридичні, економічні, 
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“Локхід”, “Рокуелл Інтернешнл”, “Хьюллет-
Паккард”, “Шеврон”, “Літон індастріз”,  

“Бетель”, “Дель-Монте” 

Регіональна техаська група, 
галузева – нафтопереробна 
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банківських та нефінансових структур 
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підвищення надійності вкладення 

капіталу 
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Що стосується сучасних фінансово-промислових груп США, то для них 

характерними є наступні тенденції (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Сучасні тенденції, які притаманні фінансово-промисловим 

групам США (сформовано автором на основі досліджень) 

 

Отже, в США фінансово-промислові групи не мають чітких меж, 

а зміни їх складу допустимі, але за умови постійного існування центральної 

компанії (ТНК). До складу ФПГ входять корпорації, які належать до різних 

галузей економіки, що об’єднуються, у свою чергу, за принципом 

вертикальної або горизонтальної інтеграції. Але обов’язково у центрі ФПГ є 

банк, який виступає кредитором або інвестором фінансово-промислової групи.  

У Німеччині центрами інтегрованих корпоративних систем, як правило, 

є великі банки. При цьому банки беруть участь не тільки у фінансуванні 

інвестиційних проектів, але і в управлінні підприємствами. На основі 

акціонерних, фінансових, а також ділових зв’язків виникає міжгалузева 

інтеграція промислових концернів із фінансовими інститутами у стійкі 

горизонтальні фінансово-промислові об’єднання. Тобто навколо порівняно 

стійкого центру – концерну – групується багато великих, середніх та малих 

Сучасні тенденції, які притаманні 
фінансово-промисловим групам США 

Посилення диверсифікації 
 діяльності банків 

Проникнення в фінансово-кредитну 
 сферу нефінансових 
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переплетення діяльності ФГ щодо 
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точне визначення меж конкретних ФГ 

і чітку ідентифікацію їх учасників 

ФПГ нового типу не 
виникають на основі старих 
ФПГ, а відбувається процес 
переростання одних ФПГ в 

інші 
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фірм. У середньому головні холдингові групи володіють акціями та 

контролюють діяльність близько 150 компаній. 

Наприклад, навколо Deutsche Bank AG групуються такі відомі 

промислові концерни, як Bosch, Siemens, а навколо Dresdner Bank AG – 

Hochst, Grunding, Krupp. Інтегровані корпоративні системи у Німеччині є 

гнучкими утвореннями, а їх маневреність забезпечується банком. Під їх дією 

відбувається поглинання або злиття окремих компаній та утворення великих 

ІКС [13]. 

У країні три національні групи контролюють більше половини галузі 

промисловості, транспорту, кредитно-страхової сфери, торгівлі, сфери послуг 

тощо. Найбільш потужними серед них є такі групи, як: група, що об’єднується 

навколо “Дойч Банку”, група, сконцентрована навколо “Дрезден Банку”, і 

група, яка базується навколо “КомерцБанку” (рис. 3.3). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Механізм функціонування інтегрованих корпоративних систем 

у Німеччині (розроблено автором на основі [13]) 
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уряду та законодавства, а також співпрацюють із ними в напрямках розвитку 

регіональної економіки. 

Отже, у німецькій моделі формування ІКС, на відміну від американської 

моделі, характерною ознакою якої є домінування промислового капіталу над 

фінансовим, наявні домінування в акціонерній власності фінансових установ, а 

саме: комерційних банків  та їх безпосередня співпраця з державними 

структурами у розвитку промислового потенціалу країни.  

У Франції первинне формування інтегрованих корпоративних систем 

здійснювалося шляхом об’єднання сімейного та індивідуального капіталу. Як 

зазначає О. Борик [36], саме сімейні унії та зв’язки поряд із системами угод 

про ринки збуту та поставок, кредитно-фінансових та інвестиційних відносин, 

виробничо-технологічного та науково-дослідного співробітництва за 

підтримки владних структур дозволили сформувати ядро ІКС.  

Наприклад, державні інтегровані корпоративні системи у Франції 

базуються на таких потужних концернах та компаніях, як: “Електрісіте де 

Франс”; “Газ де Франс”; “Алькотель”; “Рено”; “Юзінор-Сасілор”; “Ельф-

Акітен” та ін.  

Варто зазначити, що державні компанії і концерни в країні діють у 

галузях, які пов’язані з важкою індустрією, а саме:  

- в хімічній галузі – “Рон-Пуленк”; 

- в металургійній галузі загального профілю – “Юзіно-Сасілор”; 

- у спеціалізованій на алюмінії галузі – “Пашине”; 

- на ринку цинку, нікелю та свинцю – “Іметаль”. 

Водночас поряд із державними корпораціями в країні також успішно 

діють та мають державну підтримку і приватні компанії та концерни. 

Наприклад, в автомобілебудуванні з державною корпорацією “Рено” успішно 

конкурує приватна корпорація “Пежо”.  

На сучасному етапі в країні зростає диференціація в напрями діяльності і 

структуру французьких ФПГ, тобто відбувається процес переплетення старих 
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ФПГ та формування складних коаліцій. Як наслідок вищезазначених процесів 

у країні виникло кілька таких коаліційних союзів, два з яких відіграють 

центральну роль в економіці країни (рис. 3.4). 

 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Структура інтегрованих корпоративних систем у Франції 

Джерело: складено автором на основі [36] 
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автомобільній, хімічній, машинобудівній промисловості та у 

приладобудуванні. Ядром фінансово-промислових груп в Італії, як правило, 

служить банківсько-фінансовий або державний холдинг.  

Що стосується державних ІКС, то вони формувалися за підтримки 

державної фінансово-кредитної системи. Наприклад, п’ять банків, які 

повністю належать державі, а саме: Неаполітанський, Сицилійський, 

Італійський, “Монте дєй Пскі ді Сіена” і “Інстітуто банкарью сан Піоло ді 

Торіна”, та три банки, такі як Римський, Італійський кредит і Комерційний 

банк, контрольний пакет акцій яких належить державному концерну - 

інституту промислової реконструкції ІРІ, практично контролюють основні 

фінансові потоки у країні.  

Японський досвід у формуванні ІКС базується на значній підтримці 

пріоритетних галузей у формі стимулювання їхнього розвитку [156]. У 

випадку участі підприємств приватного капіталу в державних програмах 

використовуватиметься дотаційна підтримка та пільгове оподаткування. 

В Японії ІКС зазнали послідовного розвитку і ефект їх використання був 

максимальний. Історично ще в кінці 40-х років підприємницькі групи – 

“кейрецу” – стали об’єднуватись у фінансово-промислові групи – “седани”. У 

склад груп входили, крім виробничих структур, і фінансові (банки, страхові 

компанії тощо).  

В Японії шляхом злиття промислових підприємств, холдингових 

компаній, банків і торговельних структур створені такі потужні ІКС, як 

“Міцуї”, “Сумітомо”, “Міцубіші” та ін. 

Важливими фінансово-промисловими групами Японії є: 

- Міцуї, до якої належить банк “Principal Investments Ltd.”, торговий дім 

– “Міцуї Буссан” та “Томен”, а виробнича частина налічує 46 підприємств; 

- Міцубіші, до якої належить банк “Tokyo-Mitsubishi UFJ” та 28 

великих виробничих підприємств; 
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- Сумітомо, до якої належить банк “Сумітомо”, торговий дім “Сумітомо 

Сьодзі” та 21 промислова фірма [162]. 

Зазначимо, що такі фінансово-промислові групи в Японії, як Mistsui, 

Mitsubishi, FueSanwa, контролюють 58-75 % активів усієї країни, а їхньою 

основою є потужний банк, який контролює дочірні банки, філіали, трастові 

банки, страхові та інвестиційні компанії. Така “фінансова база” відповідно до 

точки зору М. Баталової та М. Кузнєцової [37] дає можливість втілювати у 

життя та реалізовувати нові наукові розробки, ноу-хау і нові технології, що і є 

найголовнішим і найпотужнішим чинником конкурентоспроможності 

підприємств.  

Південна Корея також є країною, де розповсюджені інтегровані 

корпоративні системи у вигляді чеболів, головною відмінною рисою яких є 

залучення до 50 % сімейного капіталу. Доцільно зауважити, що зростання 

кількості чеболів здійснювалося за допомогою державної підтримки і, як 

наслідок, це стало причиною значної кредитної заборгованості 

південнокорейських корпорацій, тому на сучасному етапі ІКС у країні 

знаходяться на етапі реструктуризації виробництва.  

Найбільшими фінансово-промисловими групами Південної Кореї є 

“Самсунг”, “Деу”, “Хенде”, “ЕлДжі” та “Ес Ка Глобал”. Зазначені ІКС 

контролюють майже всі галузі економіки та виробляють продукцію, яка 

складає 64 % ВВП та 7% експорту.  

Для розвитку ІКС Південної Кореї характерні дві взаємозалежні 

тенденції; а саме: високі темпи концентрації виробництва і висока динаміка 

диверсифікації виробництва. 

Отже, виходячи з вищепроведеного дослідження створення та діяльності 

ІКС у зарубіжних країнах (табл. 3.1), можна стверджувати, що в сучасних 

умовах їх створення відбувається за основними чотирма напрямами [68]: 
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Таблиця 3.1 
Особливості зарубіжного створення і функціонування ІКС та засоби його 

адаптації в Україні 

Країна Особливості 
створення ІКС 

Основні 
форми 

Риси, які варто 
адаптовувати в 

Україні 
Засоби адаптації 

США Поступовий перехід 
від простих до 
структурних систем, 
переважаюча частина 
промислово-
фінансових утворень 

Національні, 
регіональні 
об’єднання у 
формі 
холдингів 

Взаємна інтеграція 
фінансових та 
нефінансових установ 
 

Формування спільних 
круглих столів, 
семінарів та тренінгів 
для розширення 
співпраці 
промислового, 
фінансового та 
нефінансового секторів 

Німеч-
чина 

Переважаюча роль 
фінансового сектора 
у ІКС 
Автономія від 
федерального 
законодавства 

Фінансово-
промислові 
групи 

Стійкий горизонтальний 
зв’язок між одиницями 
ІКС 
Тісна співпраця з 
державними 
структурами 

Пожвавлення 
діяльності та 
інтенсифікація 
державних структур у 
ринкове середовище з 
метою посилення 
конкуренції на 
національному та 
глобальному ринку 

Франція Існування 
конкуренції між 
державними та 
приватними 
корпораціями 

Коаліційні 
союзи 

Формування конкуренто 
здатних державних 
концернів та можливість 
їх інтеграції у 
національне конкурентне 
середовище 

Італія Переважаюча роль 
основних 
машинобудівних 
галузей навколо 
державних та 
приватних банків. 
Ініціатива держави у 
створенні ІКС 

Промислово
-фінансові 
групи за 
участю 
державних 
банків 

Розвиток системи 
корпоративних відносин 
державних банків із 
промисловими 
підприємствами 

Імплементація досвіду 
корпоративних 
відносин державних 
банків із 
промисловими 
структурами 

Японія Орієнтація ІКС в 
пріоритетних галузях 
промисловості із 
законодавчим 
стимулюванням 
ініціатив. 
Формування структур 
вертикального та 
циркулярного 
об’єднання. 
Перехресне володіння 
активами всередині 
ІКС 

Кейрецу і 
сюдани 

Державна підтримка за 
допомогою фінансового 
та податкового 
стимулювання. 
Широкий спектр 
охоплення галузей 
національної економіки 

Розробка державних 
програм та проектів з 
метою стимулювання 
розвитку пріоритетних 
галузей народного 
господарства 

Корея Переважаюча частка 
сімейного капіталу. 
Високий рівень 
диверсифікації 
виробництва 

Чеболи Високий рівень 
концентрації та 
диверсифікації 
виробництва 

Формування 
регіональних та 
національних програм 
промислового 
розвитку 

Примітка: сформовано автором 
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По-перше, створення пільгових умов кредитування. Ця залежність є 

наслідком допомоги, що надавалася банками в минулому. Через скрутне 

становище компаній відбувається все більше проникнення банків у їхні 

справи, посилюються зв’язки банків із промисловістю, зростає їх взаємна 

зацікавленість у підвищенні прибутку. 

По-друге, широкого використання набула система взаємної участі в 

капіталі через придбання цінних паперів компаній.  

По-третє, напрямом фінансово-промислової інтеграції є особиста унія. 

Таке інтеграційне об’єднання зумовлює поєднання інтересів усіх її учасників, 

координацію рішень та капіталів в єдиному господарському мікропросторі, 

формує систему інформаційного забезпечення фінансової складової 

інтегрованої системи про стан її промислових активів. 

По-четверте, напрямом створення ФПГ є певна організація 

розрахункових операцій і ведення поточних рахунків. У галузі розрахунків та 

інших форм банківського обслуговування відбуваються значні зміни. Великі 

компанії мають 1-2 головні банки, через які здійснюють основну лінію 

розрахунків і операцій.  

Підприємствам банки пропонують нові послуги – від розрахунку 

заробітної плати до повного фінансово-розрахункового обслуговування, 

зокрема бухгалтерський облік операцій, складання звітності тощо (рис. 3.5).  

Аналіз проведеного дослідження зарубіжного досвіду створення та 

розвитку інтегрованих корпоративних систем свідчить про можливість його 

адаптації (табл. 3.1), особливо в розрізі розширення функцій, операцій та 

середовища функціонування державних підприємств та фінансових установ з 

метою розширення конкурентного середовища діяльності ІКС як на 

національному ринку, так і в глобальному економічному середовищі, а також 

забезпечення державної підтримки концентрації капіталу в пріоритетних для 

цілей національної економіки завданнях галузях народного господарства. 
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Рис. 3.5. Основні напрями створення ФПГ в сучасних економічних 

умовах на основі досвіду зарубіжних країн 

 Джерело: складено автором на основі [36, 37, 162] 

 

Отже, можемо зробити висновок про те, що світовий досвід свідчить про 

відсутність єдиної моделі створення, діяльності та управління ІКС. 

Відмінності між інтегрованими корпоративними системами зумовлені 

особливостями управління і прийняття рішень, структурою джерел 

фінансування та вимогами інвесторів, видом діяльності підвідомчих 

підприємств. 
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цінних паперів компаній 

Особиста 
 унія 

Посилює єдність інтересів і 
координує дії обох сторін у 
системі фінансового капіталу. 
Забезпечує банки 
необхідною інформацією 
про стан промисловості 

Організація 
розрахункових 

операцій і 
ведення 

поточних 
рахунків 

Пропозиція банком широкого 
спектра фінансово-
розрахункового обслуговування 
та консалтингу 
 

Основні напрями створення ІКС  

Перший 
напрям 

Другий 
напрям 

Третій 
напрям 

Четвертий 
напрям 
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Тому, виходячи з результатів даного дослідження, можемо прийти до 

таких висновків: оскільки єдиного механізму в створенні та управлінні 

діяльністю фінансово-промислових груп немає, то з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду для України можливим є варіант винайдення своєї моделі 

формування і діяльності ФПГ, яка б враховувала реалії економічної ситуації в 

країні.  

 

 

3.2. Принципи, методи та етапи удосконалення організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем  

 

На сучасному етапі розвитку економіки України, якому притаманні 

непередбачувані зміни ринкового середовища та підвищення динамічності, 

значно ускладнюється управління інтегрованими корпоративними системами. 

Оскільки у зв’язку з динамічним розвитком економіки функціонування 

життєздатних економічних структур, які забезпечують ефективне її 

функціонування, є важливим для подальшого розвитку економічної системи та 

соціально-економічних зв’язків, то перед управлінням підприємствами постає 

важливе завдання, а саме: формування дієвого та ефективного організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем, який дозволив би оперативно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища, стабільно розвиватися, зберігати та зміцнювати 

стійку позицію на ринку та забезпечити ефективність управління.  

Тому, виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати: в умовах 

ринкової економіки впровадження ефективного організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарською діяльністю інтегрованих 

корпоративних систем є одним із основних шляхів підвищення ефективності 

їх господарської діяльності.  



164 
 
 

Формування організаційно-економічного механізму починається з 

визначення принципів здійснення даного процесу, оскільки принципи є 

основними правилами, яких повинні дотримуватися суб’єкти управління при 

прийнятті управлінських рішень. Як зазначає Л. Хромушина [207], принципи 

формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

господарською діяльністю інтегрованих корпоративних систем є основною 

формою цілеспрямованого використання об’єктивних законів у практиці 

управління.  

Ми підтримуємо точку зору автора [207], відповідно до якої такі принципи 

дозволяють визначити місце організаційно-економічного механізму серед інших 

механізмів, виокремити його особисті функції, а також чітко сформувати його 

взаємодію в сукупності з іншими механізмами інтегрованої корпоративної 

системи. На основі аналізу літературних джерел [94, 207] можемо виокремити 

основні принципи для формування організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю господарською діяльністю інтегрованих 

корпоративних систем (рис. 3.6). 

Варто зазначити, що між означеними принципами існує взаємозалежність, 

оскільки лише системний підхід до організаційно-економічного механізму 

забезпечить ефективність будь-якої інтегрованої корпоративної системи. 

Отже, можемо запропонувати до основних принципів розробки 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем відносити наступні:  

– принцип комплексності, оптимальності та конструктивності – полягатиме 

у застосуванні системного підходу до діяльності ІКС, із формуванням переліку 

критеріїв оптимальності для кожної складової об’єднання зокрема та інтегрованої 

системи в цілому, адже лише через підпорядкованість цілей, як ієрархічну, так і 

функціональну, отримуватиметься синергічний ефект зростання ефективності, що 

відобразиться в підвищенні значень показників результативності діяльності 

підприємств, організацій та установ ІКС; 
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                                           принцип комплексності, оптимальності та конструктивності 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         принцип ефективності та поінформованості учасників процесу управління  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                             
                                                                           принцип управління розвитком з використанням безперервного моніторингу 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 принцип забезпечення та підтримки управління конкурентоспроможністю   
 

 
 
 
Рис. 3.6. Консолідація критеріальних принципів формування організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем (власна розробка автора на основі [94, 207]) 

Принципи  

Інноваційного 
характеру 
розвитку  

- стимулювання інноваційного розвитку ІКС 
-  формування системи показників ефективності інноваційного розвитку ІКС 
- забезпечення формування інноваційної структури управління 
 

Системності 
- сукупність взаємодіючих підсистем та взаємодіючих із зовнішнім середовищем 
- єдність цілей і завдань складових і системи 
- оперативність реагування підприємств та центру ІКС на зміни економічного, 

правового та політичного середовища 

Економічності 
та ефективності 

- забезпечення передумов економічної, організаційної та інституційної 
ефективності 
- пристосування до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах з метою 
оптимізації діяльності ІКС 

Урахування 
інтересів усіх 

учасників 
системи 

 

- узгодження інтересів учасників як промислового, так і фінансового секторів 
- формування співпраці державних ІКС та приватних корпорацій в аспекті 
здійснення господарських операцій 
- забезпечення ефективного зворотного зв’язку між споживачами, цільовими 
аудиторіями та ІКС  

Ефективного 
управління 
персоналом 

- паритетність повноважень та відповідальностей 
- формування корпоративної культури та позитивного психологічного клімату 
в системі 
- забезпечення принципів ефективної матеріальної та нематеріальної 
мотивації 

 
Безперервності і 

надійності 
 

- наявність організаційно-господарських та технічних умов стійкості та 
безперервності господарського процесу 
- взаємоузгодження коротко- та довготривалого планування, розроблення 
стратегічних та тактичних дій, що забезпечують надійність та безперервність 
процесу 

Адаптивності 
 

- застосування спеціальних технологій (програмного забезпечення) 
-  застосування системних аналізаторів бізнес-процесів  

Автоматизації 
управлінських 

процесів 
 

- вироблення динамічної реакції на зміни у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі  
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– принцип управління розвитком із використанням безперервного 

моніторингу – враховує безперервний аналіз факторів зовнішнього 

середовища та формування прогнозів розвитку явищ, що сприятиме розробці 

адаптивних моделей розвитку ІКС та формування зважених стратегічних 

цілей.  

– принцип ефективності та інформованості учасників процесу 

управління – ефективність визначатиметься співвідношенням затрачених 

ресурсів та отриманого результату, така концепція, крім логістичного 

управління матеріально-технічними та фінансовими потоками, 

реалізовуватиметься через отримання інформації про реальний стан діяльності 

членів системи, стан та прогнозні значення основних макроекономічних 

показників, можливі дії уряду щодо регламентації діяльності бізнес-структур 

та фінансових організацій; 

– принцип забезпечення та підтримки управління 

конкурентоспроможністю ІКС. Конкурентоспроможність ІКС та їх складових 

є визначальним фактором убезпечення своєї позиції на ринку однорідної та 

диференційованої продукції. Олігопольна концентрація капіталів на ринку 

інтегрованих корпоративних систем досягатиметься шляхом варіювання 

якістю, заходами стимулювання збуту та просування товару. Управління 

якістю як агрегована дія передбачатиме стратегічне керування інноваційною 

діяльністю, в аспекті реалізації інноваційної стратегії держави (державне 

фінансування пріоритетних для національних інтересів проектів) та 

інноваційної політики підприємств (від ідентифікації потреб споживача та 

визначення своїх можливостей до комерціалізації інноваційної продукції). 

Після розгляду та з’ясування принципів розробки організаційно-

економічного механізму управління ефективністю господарської діяльності 

інтегрованих корпоративних систем не можна обійти увагою і цілі створення 

ефективного організаційно-економічного механізму ефективністю 

господарською діяльністю інтегрованих корпоративних систем.  
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На думку С. Жданова [74], такими принципами можуть бути наступні: 

зростання капіталізації бізнесу; отримання максимального прибутку; 

підвищення конкурентних переваг; збільшення частки ринкової присутності. 

При формуванні ефективного організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем ключовим елементом є його структура, в якій можна 

виділити три системи:  

- система забезпечення, яка складається з підсистем правового, 

ресурсного, нормативно-методичного, наукового, технічного, інформаційного 

забезпечення підприємства; 

- функціональна система, що передбачає підсистеми планування, 

організації, мотивації, контролю та регулювання; 

- система цілей (цілі й основні результати діяльності інтегрованої 

корпоративної системи; критерії вибору й оцінювання досягнення певних 

цілей і результатів діяльності інтегрованої корпоративної системи). 

Варто зазначити, що дія ефективного організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем неможлива без організаційно-економічного 

забезпечення процесу, який пов’язаний із розробкою та ефективним 

функціонуванням таких підсистем управління, як: управління маркетинговою 

діяльністю; управління фінансовою діяльністю; управління персоналом 

підприємства (рис. 3.7). 

Що стосується методів управління в межах організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем, то, на нашу думку, слід використовувати та вдосконалювати 

наступні методи, які будуть сприяти підвищенню ефективності діяльності 

інтегрованої корпоративної системи: 

1) організаційні методи  для впровадження прогресивних форм організації 

праці і ефективної системи мотивації діяльності шляхом встановлення порядку 
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ділових відносин, що досягається структуруванням, регламентуванням, 

нормуванням, розподілом функцій, повноважень, обов’язків та відповідальності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Структура організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

 Джерело: авторська розробка на основі [94] 

Підсистеми організаційно-економічного механізму управління ефективністю  
діяльності інтегрованих корпоративних систем 

 
 
 

Системи організаційно-економічного механізму управління 
ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

 

Система забезпечення 

- правове забезпечення 
- ресурсне забезпечення 
- нормативно-методичне 
забезпечення 
- наукове забезпечення 
- технічне забезпечення 
- інформаційне 
забезпечення 

Функціональна 
система 

Система цілей 

- планування 
- організація 
- мотивація 
- контроль 
- регулювання 
 

- цілі й основні результати 
діяльності інтегрованої 
корпоративної системи  
- критерії вибору й 
оцінювання досягнення 
певних цілей і результатів 
діяльності інтегрованої 
корпоративної системи 

Управління 
маркетинговою 

діяльністю 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління фінансовою 
діяльністю 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Управління 
персоналом 

підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- удосконалення 
наявної структури 
маркетингової 
діяльності ІКС 

- вивчення ринку та 
дослідження 
перспективних 
напрямів діяльності 

- формування та 
задоволення потреб 
споживача 

- визначення загальної 
потреби у фінансових 
ресурсах 

- розпорядження 
результатами діяльності 

- оптимізація руху 
фінансових потоків 

- формування раціональної 
структури капіталу 

 - управління фінансовими 
ризиками 

- формування 
висококваліфікованого 
колективу працівників, 
що забезпечить  
виконання основних 
цілей та завдань ІКС 
- створення позитивних 
умов для ефективної 
праці 
- забезпечення потреб 
працівників 



169 
 
 

2) економічні методи управління  для реалізації фінансових інтересів 

інтегрованої корпоративної системи у виробничих процесах чи у будь-якій іншій 

діяльності з використанням товарно-грошових відносин, фінансового забезпечення, 

розробки та реалізації проектів; контролю й оцінки ефективності господарської 

діяльності.  

Використання методів організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем та їх вдосконалення 

забезпечить їх ефективне функціонування та дозволить організувати численні 

взаємопов’язані види діяльності, адже досягти очікуваних результатів можна лише 

за умови ефективного використання ресурсів та взаємодії функціональних систем у 

процесі виробничо-господарської діяльності, яка пов’язана з використанням 

фінансових ресурсів та отриманням прибутку.  

Особливу увагу варто приділити проблемам універсалізації, гомогенізації та 

стандартизації в результаті діяльності ІКС. Це позитивно вплине на суспільство 

шляхом поширення стандартів і методів діяльності корпорацій як успішних 

господарських операторів, використання однакових продуктів. 

Як видно з наведених вище міркувань, дуже важко однозначно оцінити 

вплив корпоративних систем на національне та світове господарство та окремих 

його суб’єктів. Однак можна сказати, що ІКС позитивно впливають у тому випадку, 

коли інвестиційні умови національного ринку сприяють їх появі. При цьому 

виявляються найбільші переваги використання корпоративних заходів для 

задоволення ринкових та суспільних потреб у економічному глобальному просторі. 

Аналізуючи розвиток ІКС, їх форми розширення, способи впливу на місцеві ринки 

та світову економіку, варто розглянути основні наслідки реалізації їх пріоритетів. 

Інтегровані корпоративні системи  це саме ті структури сучасної світової 

економіки, які найкраще придатні для роботи в умовах глобалізації світової 

економіки та лібералізації умов укладення угод. 

Вони зараз є основними гравцями на світових ринках своїх виробничих та 

розподільних мереж, сприяючи організації, розміщенню та розподілу продуктивних 
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сил, що максимізують ефективність на національному та міжнародному ринках. 

ІКС можуть координувати та контролювати виробництво на різних етапах 

всередині країни та між країнами. Вони отримують вигоду від географічних 

відмінностей у розподілі глобальних факторів виробництва (природні ресурси, 

капітал, робоча сила) та відмінностей у національних політиках (наприклад, 

податки або субсидії) шляхом коригування [232].  

Що стосується напрямів удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем, то, враховуючи позицію Ю. Вовк [40], можемо визначити наступні: 

- вдосконалення ієрархії управління ІКС; 

- визначення стратегії розвитку інтегрованої корпоративної системи з 

урахуванням вимог раціонального використання ресурсів; 

- удосконалення інформаційної системи, яка відображає поточний стан та 

результати впровадження заходів із підвищення ефективності діяльності 

інтегрованої корпоративної системи;  

- запровадження системи контролю за виконанням вимог щодо раціонального 

використання ресурсів;  

- вдосконалення управління виробничими ресурсами та запасами; 

-  розробки системи показників результативності діяльності інтегрованої 

корпоративної системи; 

- удосконалення системи планування і контролю; 

- оптимізація бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку 

і контролю за основними показниками діяльності ІКС; 

- вдосконалення системи прогнозування та планування витрат; 

- формування системи фінансування інноваційних заходів (пошук джерел 

фінансування, визначення оптимальних з точки зору співвідношення результатів та 

витрат заходів).  

Розглянувши напрями вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 
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корпоративних систем та, погоджуючись із думкою Т. Макаровської та Н. Бондар 

[130], вважаємо, що удосконалити організаційну структуру ІКС можна за рахунок 

встановлення оптимальної чисельності управлінського апарату, а також 

чисельності працівників виробничих підрозділів згідно з чинними нормативами.  

Систему планування, обліку і контролю за основними показниками 

діяльності інтегрованої корпоративної системи можна покращити з допомогою 

впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку та 

застосування сучасних програмних засобів, технологій управління та 

інформаційних технологій. У першу чергу це стосується системи організації 

фінансового менеджменту, управління фінансовими потоками і витратами та 

планування бюджету.  

Виходячи з розгляду напрямів вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем різних дослідників, нами запропоновано власний перелік, який, на нашу 

думку, максимально визначатиме орієнтири вдосконалення: 

1. Вдосконалення ієрархії управління ІКС. Врахування особливостей 

співпраці між інституційними інвесторами (фінансовими та нефінансовими 

корпораціями) з метою активізації мотиваційної діяльності їх участі в інвестиційних 

проектах інтегрованих корпоративних систем через зростання курсу акцій та 

формування платформи для випуску опціонів. Вибудовування відносин між 

основними інвесторами з урахуванням досвіду інших держав повинно відбуватися 

на основі прямого зв’язку з представниками відповідних владних структур і 

державних корпорацій. Така співпраця забезпечить формування конкурентного 

ринку інтегрованих корпоративних систем.  

2. Формування перспективної інноваційної стратегії розвитку ІКС. Базисом 

для формування інноваційної стратегії розвитку інтегрованих корпоративних 

систем варто вважати перехресне використання можливостей складових у генерації 

ідей, їх дослідженні, формуванні експериментальних зразків та комерціалізації 
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нового продукту. Через спеціалізацію вся система отримає більший ефект та 

оперативне досягнення цілей інноваційної діяльності. 

3. Розробка оперативних систем отримання зовнішньої та внутрішньої 

інформації. Теоретичною основою ринку інтегрованих корпоративних систем є 

ознаки олігопольного ринку, що зазвичай характеризується обмеженою 

інформацією, яка спотворює ринкові умови функціонування ринку товарів та 

послуг. Внаслідок цього отримання зовнішньої інформації може бути досягнуте 

лише при застосуванні державного контролю за концентрацією капіталу ІКС, 

наголошенні на прозорості діяльності всіх суб’єктів господарювання в розрізі 

акціонерів, прибутків, витрат та інших показників діяльності. Оперативні системи 

отримання внутрішньої інформації повинні базуватися на постійному аудиті 

діяльності підприємств системи та зацікавленні менеджменту компаній-складових у 

глобальній ефективності.  

4. Удосконалення системи планування і контролю. Механізми 

реалізації напряму враховуватимуть моніторинг та контроль дій менеджерів 

через використання функцій наглядової ради (в аспекті антимонопольного 

регулювання та історичних передумов створення вітчизняних ІКС варто до 

наглядової ради ввести представників державних органів влади), незалежних 

державних, приватних та внутрішніх аудиторів для перевірки фінансової 

звітності та виявлення ризиків розвитку системи, врахування впливу на 

ринкові можливості корпоративних систем. 

5. Розробка адаптованої до внутрішніх можливостей системи показників 

результативності діяльності ІКС. Автором запропоновано, що адаптована система 

результативності має базуватися на двох рівнях оцінки. Перший – полягатиме в 

оцінюванні інвесторів ефективності центральної компанії через показники 

результативності злиття, управління та розвитку. Другий – у показниках фінансової 

та інвестиційної активності промислового та фінансового капіталу ІКС. 

6. Розробка раціональної довгострокової стратегії розвитку ІКС. Її 

формування запропоновано здійснювати на основі врахування постійно існуючої 
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загрози «ворожого поглинання» через поширення інформації про несприятливий 

стан справ у системі, низький курс акцій та інші рецесивні ознаки управління та 

розвитку. Така нависаюча загроза виступає дієвим стимулюючим чинником у 

розвитку підприємств ІКС і орієнтиром при формуванні довгострокових стратегій 

розвитку. Ще одними аспектами визначення напрямів стратегічного розвитку є 

подолання “раціональної апатії” дрібних членів системи, які не відчувають участі у 

корпоративному управлінні, шляхом корпоративного єднання та участі кожного 

члена у формування пріоритетів розвитку через організацію семінарів, тренінгів, 

креативних груп та “агентського конфлікту” через відсутність лояльності до 

центральної компанії та її методів управління. Такі проблеми чинитимуть перепони 

для організаційно-економічного механізму управління ефективністю інтегрованих 

корпоративних систем, тому потребують постійного усунення. Довгострокові 

плани  це завжди перелік ґрунтовних та багатоаспектних показників, які мають 

лише одне підґрунтя: стабільність, надійність та розвиток,  але джерелами їх 

забезпечення є інвестиційна, інноваційна кадрова, фінансова, економічна, 

комерційна та інша політика підприємства. 

7. Оптимізація організації ефективного менеджменту бізнес-проектів у 

межах ІКС та її складових. Оптимізація як складне і багатогранне поняття 

матиме за стосунок до кожного бізнес-проекту зокрема. Критерії оптимізації 

стосуватимуться структури залученого капіталу, управління матеріальними 

потоками (логістичних концепцій), забезпечення найкращої з можливих 

стратегій формування кардового потенціалу та інших складових. 

На нашу думку, реалізація зазначених напрямів забезпечить удосконалення 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю господарської 

діяльності інтегрованих корпоративних систем та сприятиме їх ефективній та 

результативній господарській діяльності. Варто виділити підхід до вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем, який, на думку В. Конащук і В. Карпенко 

[98], передбачає послідовність дій за певними етапами (рис.3.8). 
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Рис. 3.8. Етапи вдосконалення організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

(розроблено автором на основі [98]) 

Йдеться про такі етапи: 

− моніторинг соціально-економічного розвитку інтегрованою 

корпоративною системою; 

− діагностика функціонування організаційно-економічного механізму 

управління інтегрованою корпоративною системою; 

− оцінювання можливостей удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління;  

− розробка програми вдосконалення організаційно-економічного механізму 

управління інтегрованою корпоративною системою; 

Моніторинг  
соціально-економічного  
розвитку інтегрованих  
корпоративних систем 

Визначення існуючих проблем, тенденцій 
розвитку та подальших перспектив 
функціонування підприємств ІКС 

Оцінювання можливостей  
удосконалення  
організаційно-економічного  
механізму управління  
ефективністю діяльності  
інтегрованих корпоративних 
систем 

Діагностика  
функціонування  
організаційно-економічного 
механізму управління  
ефективністю інтегрованих 
корпоративних систем 

 Виявлення слабких місць і недоліків у ІКС та у 
функціональних зв’язках між елементами; визначення 
ступеня недосконалості організаційно-економічного 
механізму; виявлення її причин та окреслення 
можливих напрямів вдосконалення 

Розробка програми 
вдосконалення 
організаційно-економічного 
механізму  
управління ІКС 

Пошук можливостей оптимізації механізму для 
досягнення ним мети функціонування ІКС на основі 
кількісних та експертних методів і визначення напрямів 
вдосконалення організаційно-економічного механізму 
управління ефективністю ними  

Розробка плану і програми заходів щодо удосконалення  
організаційно-економічного механізму управління 
ефективністю діяльності ІКС та оцінювання їх 
потенціалу на основі порівняння результатів до 
вдосконалення (фактичних) і після вдосконалення 
(емпіричних)  
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− оцінювання запропонованих змін організаційно-економічного механізму 

управління підприємством. 

На основі вищевказаних теоретичних положень запропоновано алгоритм 

і модель організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

діяльності інтегрованих корпоративних систем (рис. 3.9. і рис. 3.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.9. Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

(сформовано автором) 

 

Сформована нами модель організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем 

дозволить максимально врахувати специфіку їх діяльності та сприятиме більш 

адекватній оцінці рівня та ефективності їх розвитку (рис. 3.10). 
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Формулювання цілей організаційно-економічного 
механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем 
 

Формування принципів організаційно-економічного 
механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем 
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Рис. 3.10  Модель організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 
корпоративних систем (розроблено автором) 
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Використання запропонованого алгоритму реалізації організаційно-

економічного механізму управління ефективністю господарської діяльності 

інтегрованих корпоративних систем створить основу для забезпечення 

високих темпів нарощування ресурсного потенціалу ІКС та дозволить у 

повному обсязі реалізувати її цілі, задачі та досягти стратегічної мети. 

Ефектом від запропонованої моделі вважаємо зростання прибутковості 

всієї системи та її складових, а наслідком  збільшення ВВП та надходжень у 

державний бюджет. Очікувані зміни будуть реалізовані за умови використання 

моделі у більшості підприємств інтегрованої корпоративної системи. 

У сучасних умовах господарювання дієвий організаційно-економічний 

механізм управління ефективністю діяльності ІКС має забезпечити: 

відповідність стратегічним цілям діяльності; прийняття ефективних 

управлінських рішень; адаптивність до змін зовнішнього середовища. 

Водночас варто зазначити, що механізм та його елементи повинні 

постійно корегуватися відповідно до сучасних вимог мегасередовища 

глобального ринку, макросередовища національної економіки та 

мікросередовища інтегрованої корпоративної системи та її складових [131].  

Запропоновані нами напрями вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем доцільно розглядати в контексті екосистеми інтегрованої корпоративної 

системи, використовуючи риси та ознаки зарубіжного досвіду, які доцільно 

впровадити в Україні. Екосистема – це перелік складових, які формують, 

сприяють та забезпечують діяльність ІКС, без яких її діяльність у 

запропонованих напрямах буде неможливою (рис. 3.11). 

Отже, організаційно-економічний механізм управління ефективністю 

господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем є складною 

системою важелів та принципів, що включає підсистеми управління та 

потребує врахування функціонування інструментарію їх складових, методів і 

законів розвитку. 
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Рис. 3.11. Екосистема та напрями вдосконалення організаційно-

економічного механізму інтегрованих корпоративних систем  

(авторська розробка) 
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Натомість формування та реалізація дієвого й ефективного 

організаційно-економічного механізму сприятиме вирішенню проблеми 

підвищення глобальної ефективності суб’єкта злиття капіталу в розрізі 

основних сфер впливу: фінансової, економічної, інноваційної, організаційної 

та комерційної. Також не варто упускати з уваги економічну та соціальну 

складові діяльності систем як координуючого орієнтира функціонування 

інтегрованої корпоративної системи у соціокультурному середовищі, яке 

враховує глобальні проблеми як економічного напряму зокрема, так і світового 

масштабу в цілому. 

Виходячи з вищенаведеного, можемо зробити наступний висновок: 

дієвий організаційно-економічний механізм управління ефективністю 

господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем сприяє 

забезпеченню безперервності процесу підвищення ефективності господарської 

діяльності інтегрованих корпоративних систем 

Вирішує такі завдання, як: забезпечення оптимального вибору напряму 

вдосконалення інтегрованої корпоративної системи в різних аспектах 

діяльності, забезпечення інноваційного розвитку ІКС, забезпечення ефективної 

праці, здійснення оцінки рівня ефективності господарської діяльності 

інтегрованої корпоративної системи у цілому.  
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3.3. Оптимізація напрямів удосконалення організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 

систем 

 

В умовах невизначеності зовнішнього середовища для виявлення 

найкращого варіанта організаційно-економічного механізму управління 

діяльністю інтегрованих корпоративних систем пропонується використовувати 

тривимірну модель, координатами якої служать такі показники:  

- процеси, що відбуваються у зовнішньому середовищі функціонування 

інтегрованих корпоративних систем;  

- стратегічні переваги, що сформовані внутрішнім середовищем 

інтегрованих корпоративних систем; 

 - заходи, що визначатимуть напрями реалізації планів із підвищення 

ефективності організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих 

корпоративних систем (рис. 3.12).  

По осі Z відкладається комплекс факторів, що характеризують процеси, 

які відбуваються у зовнішньому середовищі Z={Z1, Z2, ... Zk}, по осі Х – 

стратегічні переваги, що сформовані внутрішнім середовищем інтегрованих 

корпоративних систем X={X1, X2, ... Xn}, по осі Y – заходи, що визначатимуть 

напрями реалізації планів із підвищення ефективності організаційно-

економічного механізму діяльності інтегрованих корпоративних систем 

Y={Y1, Y2,...Ym}, які визначають основи ефективного організаційно-

економічного механізму управління діяльністю інтегрованих корпоративних 

систем. Формалізована форма найкращого варіанта організаційно-

економічного механізму управління діяльністю інтегрованих корпоративних 

систем із оптимальним рівнем ефективності визначатиметься функцією S = f 

(X,Y,Z) (рис. 3.12).  Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта 

підвищення ефективності організаційно-економічного механізму інтегрованих 
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систем приймаються на основі того, яке поле (квадрант) матриці, утворений 

комбінацією дії факторів, відповідає критеріям оптимальності.                                                   

Y (заходи з підвищення ефективності 
         організаційно-економічного механізму 

діяльності інтегрованих 
корпоративних систем) 

 

 

                                     Ym   YmX1   YmX2  ….  YmXn 

                            YmZ1         …    …      …                    … 

                                    Y2        Y2X1 Y2X2       …          Y2Xn 

                           Y1Z1  Y1          Y1X1    Y1X2     …      Y1Xn 

                        Y1Z2      Z1                        X1        X2          …       Xn 

         Y1Z     Z2                                                                                                                       
            Zk…                                                                      
    
 
 
 
       Z (фактори, що характеризують 
            процеси, які відбуваються   
            у зовнішньому середовищі) 
 

Рис. 3.12. Тривимірна модель множини варіантів організаційно-

економічного механізму управління діяльності інтегрованих корпоративних 

систем (авторська розробка) 

 

На рис. 3.12 наведено тривимірну модель множини варіантів 

організаційно-економічного механізму управління діяльності інтегрованих 

корпоративних систем із урахуванням зовнішніх та внутрішніх стратегічних 

пріоритетів та переліку можливих заходів з підвищення його ефективності. 

Утворені множини варіантів YmXn відображають заходи, що базуються на 

внутрішніх можливостях інтегрованих корпоративних систем, YmZk – заходи, 

які є наслідком впливу факторів зовнішнього середовища, ZkXn – інтегрована 

X (стратегічні переваги, 
що сформовані внутрішнім 
середовищем інтегрованих 
корпоративних систем) 

Множина 
варіантів 

організаційно-
економічного 

механізму  
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множина рекомендацій щодо можливостей, загроз, сильних та слабких сторін 

інтегрованих корпоративних систем. 

Залежно від обраних координат та пріоритетів економічного розвитку 

менеджмент інтегрованої корпоративної системи обирає варіант організаційно-

економічного механізму управління їх діяльністю, що забезпечить найвищу 

ефективність у вибраних умовах. У табл. 3.2 наведено змістовну характеристику 

координат вимірів найкращого варіанта організаційно-економічного механізму 

управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем. 

Для ефективності реалізації запропонованих заходів із врахуванням 

стратегічних переваг, сформованих внутрішнім середовищем, варто 

запропонувати матрицю співвідношення заходів та внутрішніх можливостей 

для їх реалізації (табл. 3.3). 

За виділеними елементами варто зазначити, що у своїй більшості для 

заходів підвищення ефективності управління діяльністю інтегрованих 

корпоративних систем необхідним буде висококваліфікований менеджмент, 

який, маючи в своєму розпорядженні всі ресурси та джерела фінансування 

(фінансові, трудові, інформаційні та ін.) і забезпечуючи їх мобільність та 

багатоваріантність отримання, забезпечить зростання ефективності всього 

механізму та інструментарію діяльності інтегрованої корпоративної системи. 

Якщо немає інформації про ймовірності прояву певних факторів, що 

характеризують процеси в зовнішньому середовищі, одержуваний результат 

визначатиметься двома факторами: вибором альтернативи управлінського 

рішення менеджментом інтегрованої корпоративної системи та станом 

зовнішнього середовища (стадією ділового циклу). Прийняття рішення в цьому 

випадку здійснюється в умовах невизначеності. Для визначення ефективності 

запропонованих напрямів реалізації планів із підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих корпоративних 

систем варто запропонувати критерії прийняття управлінських рішень за 

невизначених умов навколишнього середовища. Такі критерії можуть надати  
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Таблиця 3.2 

Координати вимірів (Внутрішнє середовище/ Зовнішнє середовище/Заходи 

підвищення ефективності організаційно-економічного механізму) 
№ 
з/п 

Вимір 
 

Координати 
 

1 

Вимір “Стратегічні 
переваги, сформовані 
внутрішнім середовищем” 

Х1 – наявність внутрішніх ресурсів (фінансових, матеріальних, 
трудових, інформаційних);  
Х2 – мобільність ресурсів та багатоваріантність рішень; 
Х3 – висококваліфікований менеджмент; 
Х4 – інноваційні можливості (наявність потужностей для 
фундаментальних і прикладних досліджень та комерціалізації 
інновацій); 
Х5 – фінансові та страхові проекти корпоративних систем 
(фінансове та страхове обслуговування власних проектів, 
формування кредитних програм для підприємств 
корпоративних систем, гарантування депозитів та ін.). 

2 Вимір “Фактори, що 
характеризують процеси в 
зовнішньому середовищі” 

Z1 – політичне та правове середовище (податкове, 
антимонопольне, антикорупційне та інше законодавство);  
Z2 – фактори міжнародного середовища (законодавство 
інших країн, міжнародний рух капіталу, міжнародне 
науково-технічне співробітництво, міграція робочої сили); 
Z3 – економічні фактори (структура формування та 
розподілу національного та регіонального ВВП, темп 
інфляції; рівень безробіття, величина золотовалютних 
резервів та ін.); 
Zk – інші. 

3 Вимір “Заходи, що 
визначатимуть напрями 
реалізації планів з 
підвищення ефективності 
організаційно-
економічного механізму 
діяльності інтегрованих 
корпоративних систем” 

Y1 – вдосконалення ієрархії управління ІКС; 
Y2 – визначення стратегії розвитку інтегрованої 
корпоративної системи з урахуванням вимог 
раціонального використання ресурсів; 
Y3 – удосконалення інформаційної системи, яка 
відображає поточний стан та результати впровадження 
заходів з підвищення ефективності діяльності 
інтегрованої корпоративної системи;  
Y4 – запровадження системи контролю за виконанням 
вимог щодо раціонального використання ресурсів;  
Y5 –розробка системи показників результативності 
діяльності інтегрованої корпоративної системи; 
Y6 - удосконалення системи планування і контролю; 
Y7 – оптимізація бізнес-процесів через поліпшення 
системи планування, обліку і контролю за основними 
показниками діяльності ІКС; 
Y8 – формування системи фінансування інноваційних 
заходів (пошук джерел фінансування, визначення 
оптимальних з точки зору співвідношення результатів та 
витрат заходів).  

Примітка: сформовано автором 
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Таблиця 3.3 

Матриця співвідношення заходів (Ym) і внутрішніх можливостей  

для їх реалізації (Xn) 
Xn 

 
 

Ym 

Х1 – 
наявність 
ресурсів  

 

Х2 – мобільність 
ресурсів та 
багатоваріантність 
рішень 

Х3 –  
висококваліфі- 
кований 
менеджмент 

Х4 – 
інноваційні 
можливості  

 

Х5 – фінансові та 
страхові проекти 
корпоративних 
систем  

X6 –
варіантність 
джерел 
фінансування 

Y1 – вдосконалення 
ієрархії управління 
ІКС 

      

Y2 – визначення 
стратегії розвитку з 
урахуванням вимог 
раціонального 
використання 
ресурсів 

      

Y3 – удосконалення  
інформаційної 
системи  

      

Y4 – запровадження 
системи контролю за 
виконанням вимог 
щодо раціонального 
використання 
ресурсів  

      

Y5 – розробка 
системи показників 
результативності 
діяльності 
інтегрованої 
корпоративної 
системи 

      

Y6 – удосконалення 
системи планування і 
контролю 

      

Y7 – формування 
системи 
фінансування 
інноваційних заходів 

      

Примітка: сформовано автором 

 

відносну характеристику оптимальності запропонованих напрямів. До 

критеріїв відносять: 

- Максимінний критерій Вальда (згідно з яким оптимальним 

вважатиметься захід, що відповідатиме умовам “мінімальний ефект і є 

максимальним”). Ситуація використання критерію Вальда передбачає 

введення гіпотез про поведінку зовнішнього середовища. Гіпотеза, що 

вводиться, повинна дозволяти для кожної альтернативи кількісно оцінити 

пов’язані з нею наслідки і, таким чином, порівнювати будь-які дві 

альтернативи: 

W = maxi minj аij,                                                              (3.1) 
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де аij – стратегія, яка сформована за реалізації напряму і за стадією 

ділового циклу j. 

Для аналізу альтернативних варіантів поведінки суб’єкта прийняття 

рішень (інтегрованої корпоративної системи) варто визначити найбільш 

пріоритетні заходи, що визначатимуть напрями реалізації планів із підвищення 

ефективності організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих 

корпоративних систем із переліку можливих: 

Y1 – визначення стратегії розвитку інтегрованої корпоративної системи з 

урахуванням вимог раціонального використання ресурсів, запровадження 

системи контролю за виконанням вимог щодо раціонального використання 

ресурсів, вдосконалення управління виробничими ресурсами та запасами 

(об’єкт впливу – витрати); 

Y2 – удосконалення інформаційної системи, яка відображає поточний 

стан та результати впровадження заходів із підвищення ефективності 

діяльності інтегрованої корпоративної системи (об’єкт впливу – чистий 

прибуток, рентабельність та ін.);  

Y3 – оптимізація бізнес-процесів через поліпшення системи планування, 

обліку і контролю за основними показниками діяльності ІКС та вдосконалення 

системи прогнозування та планування витрат (об’єкт впливу – обсяг збуту, 

валовий дохід); 

Y4 – формування системи фінансування (об’єкт впливу – обсяг 

залученого капіталу, коефіцієнт фінансової автономії та фінансового 

левериджу). 

Для другої сторони матриці з метою аналізу станів зовнішнього 

середовища інтегрованих корпоративних груп нами запропоновано 

використати стадії ділового циклу (пожвавлення, піднесення, спад і депресію) 

із всіма притаманними їм особливостями. Така градація використана, 

опираючись на те, що Україна у своєму розвитку їх пройшла і фінансово-



186 
 
 
промислова група “СКМ” як велика корпоративна система відчувала всі 

наслідки змін макроекономічних показників, характерні для кожної стадії. 

Для прикладу, нами використано орієнтовні показники зі всіма 

визначеними об’єктами впливу фінансової промислової групи “СКМ”  

(Додаток З) (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Матриця результатів реалізації заходів підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих 

корпоративних систем за різних стадій ділового циклу за даними  

Групи “СКМ” 

F 
(YiZj) 

Економічне 
піднесення 

(Z1) 

Пожвавлення 
(Z2) 

Депресія  
(Z3) 

Спад 
(Z4) 

minj аij, 
maxi 

minj аij, maxi аij maxj аij 
maxi 

maxj аij, 

Y1 0,018 0,24 0,037 0,026 0,018 - 0,24 24,47 - 
Y2 3,23 1,3 -1,8 -0,03 0.24 0,24 3,23 15,99 - 
Y3 24,47 15,99 8,15 11,39 -1.8 - 24,47 8,15 24,47  
Y4 0,82 0,73 0,67 0,78 -0.03 - 0,82 11,39  

Примітка: визначено та сформовано автором 

 

Згідно з цим критерієм оптимальною вважається стратегія використання 

заходу Y2, через вибір найбільшого з мінімальних значень (0.24). Обраний 

результат відповідає практичному формулюванню критерію крайнього 

песимізму. 

- Критерій крайнього оптимізму (максимаксний критерій). 

У цьому випадку кожна альтернатива характеризується найбільш 

сприятливим результатом (табл. 3.4):  

                      K = maxi maxj аij,                                                             (3.2) 

За даними табл. 3.4 умовами критерію крайнього оптимізму вважається 

використання заходу Y3 – найбільше із всіх значень у матриці результатів. 

- Нейтральний критерій (припускає однакову ймовірність настання всіх 

можливих станів зовнішнього середовища (стадій ділового циклу). 

Враховуючи таке припущення, варто обрати стратегію, яка відповідатиме 
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максимальному середньому значенню за кожної стадії ділового циклу (табл. 

3.5): 

                  Kn= maxj ( )                                                        (3.3) 

Таблиця 3.5 

Матриця середніх результатів реалізації заходів підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих 

корпоративних систем за різних стадій ділового циклу за даними  

Групи “СКМ” 

F 
(YiZj)  maxj (aij) 

maxj 

( ) 
Економічне 

піднесення (Z1) 
Пожвавлення 

(Z2) 
Депресія  

(Z3) 
Спад 
(Z4) 

Y1 0,005 0,06 0,01 0,007 6.11 6.11 
Y2 0,8 0,325 -0,45 -0,008 3.99 - 
Y3 6,11 3,99 2,03 2,85 2.03 - 
Y4 0,2 0,18 0,17 0,195 2.85 - 

Примітка: визначено та сформовано автором 

 

Згідно з умовами цього критерію оптимальною вважатиметься стратегія 

Y3 в умовах економічного піднесення. 

- Мінімаксний критерій Севіджа (відповідно до якого обиратиметься 

цей напрям, згідно з яким величина ризику набуватиме мінімального значення 

під впливом найбільш несприятливих факторів): 

                         S = minimaxj rij,                                                           (3.4) 

де rij  ризики реалізації напряму і за умов j: 

                       rij = cj - аij,                                                                                            (3.5) 

де cj  maxj aij (найбільше значення у стовпці j). 

Отже, при використанні критерію Севіджа матрицю результатів 

необхідно трансформувати у матрицю ризиків (табл. 3.6). 

За даним критерієм оптимальною вважається реалізація заходу Y3, що 

відображає мінімальну суму ризику (шкодування) (9,95). 
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Таблиця 3.6 

Матриця ризиків реалізації заходів підвищення ефективності 

організаційно-економічного механізму діяльності інтегрованих 

корпоративних систем за різних станів зовнішнього середовища  

Групи “СКМ” 

F (YiZj) 
Економічне 

піднесення (Z1) 
Пожвавлення 

(Z2) 
Депресія  

(Z3) 
Спад 
(Z4) 

maxj rij minimaxj rij 

Y1 24.45 15,75 8,113 11,364 24,45 - 
Y2 21.24 14,69 9,95 11,42 15,75 - 
Y3 0 0 0 0 9,95 9,95 
Y4 23,65 15,26 7,48 10,61 10,61 - 

maxj aij 24.47 15.99 8.15 11.39   
Примітка: визначено та сформовано автором 

 

- Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца (використовується для 

усереднення значень крайнього песимізму та оптимізму в оцінках 

альтернативи обраних стратегій):  

                           H = maxi (  minj aij+(1- ) maxj aij),                           (3.6) 

де 0<  <1 – коефіцієнт, який обирається з суб’єктивних міркувань.  

Якщо  = 1, то критерій Гурвіца перетворюється у максимінний 

критерій, а якщо  = 0, – у критерій крайнього оптимізму. Не існує яких-

небудь простих рекомендацій із вибору значення коефіцієнта , тому в 

більшості випадків вважають, що  =0,5 (табл. 3.7). 

За даним критерієм варто надати пріоритетних значень використанню 

заходу Y3, що задовольняє всі визначені умови критерію. 

На основі використання зазначених критеріїв прийняття рішень можемо 

стверджувати, що найбільш ефективним варто вважати захід із оптимізації 

бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за 

основними показниками діяльності ІКС та вдосконалення системи 

прогнозування та планування витрат, оскільки він забезпечує найбільші 

результати та найменші ризики при кожній можливій стадії ділового циклу. 
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Таблиця 3.7 
Матриця реалізації  заходів підвищення ефективності організаційно-

економічного механізму діяльності інтегрованих корпоративних систем за 

різних стадій ділового циклу за даними  

Групи “СКМ” для критерію Гурвіца 
F 

(YiZj) 
Еконо- 
мічне 

піднесення 
(Z1) 

Пожвавлення 
(Z2) 

Депресія  
(Z3) 

Спад 
(Z4) 

maxi 
aij 

minj 
aij 

maxj 
aij 

maxi (  
minj aij+(1-

) maxj aij), 
 

Y1 0,018 0,24 0,037 0,026 0.24 0.026 24.47 2.9 
Y2 3,23 1,3 -1,8 -0,03 3.23 -1.8 15.99 10.325 
Y3 24,47 15,99 8,15 11,39 24.74 8.15 8.15 199.43 
Y4 0,82 0,73 0,67 0,78 0.82 0.67 11.39 4.95 

Примітка: визначено та сформовано автором 

 
З метою оцінки ефективності запропонованої моделі організаційно-

економічного механізму управління інтегрованою корпоративною системою 

нами запропоновано використати методику “квадрату потенціалу”, яка 

передбачає порівняння потенціалу підприємства за векторами “виробництво”, 

“організація”, “маркетинг“ і “фінанси” у випадку предмета дослідження - 

інтегрованої корпоративної системи. Отож, для використання графологічної 

методики “квадрату потенціалу” варто виділити у кожній зазначеній групі 

перелік показників: 

- група “виробництво”: фондовіддача, фондомісткість, витрати на 1 грн. 

товарної продукції, прибуток та ін.; 

- група “організація”: продуктивність роботи, ефективність 

організаційної структури, середньомісячна заробітна плата; 

- група “маркетинг”: обсяг експорту, витрати на збут, витрати на 

інноваційну діяльність; 

- група “фінанси”: рентабельність, коефіцієнти фінансової стабільності 

та незалежності, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності (рис. 3.13). 

Для кожного з показників визначається вага (коефіцієнт чутливості) для 

кожного об’єкта дослідження зокрема [205]. 
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Для кожного об’єкта дослідження знаходимо суму місць (Рj), отриманих 

у ході ранжування, за формулою: 

                  Pj= ,                                                                     (3.7) 

де   вихідні дані по групах показників для об’єкта дослідження; 

k  коефіцієнт чутливості (питома вага).  

За даними додатку Л визначаємо довжину вектора, що створює квадрат 

потенціалу підприємства (Вk, де k = 1,2,3,4):  

              Bk=100-(Pj- ,                                        (3.8) 

 

 

Рис. 3.13. Квадрат потенціалу для інтегрованих корпоративних систем 

групи “СКМ” і групи “Інтерпайп” (сформовано автором) 

Розроблена модель квадрату потенціалу досліджуваних інтегрованих 

корпоративних систем групи “СКМ” і групи “Інтерпайп” дозволяє нам зробити 

висновок про те, що за значеннями двох векторів “маркетинг” та “організація” 

група “СКМ” найбільше наближена до ідеалу за рахунок розвиненої 

корпоративної культури, зростаючого потенціалу працівників, диверсифікації 
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продукції та розширення ринку збуту широкого асортименту продукції та 

витрат на інноваційну діяльність, але низькі значення векторів “фінанси” та 

“виробництво” свідчать про наявність у них проблем внутрішніх (проблеми 

зумовлені специфікою кожного підприємства інтегрованої корпоративної 

системи) та зовнішніх, зумовлених економічною та політичною 

нестабільністю. В спектрі досліджень проблемних моментів у діяльності СКМ 

варто зауважити, що нова модель організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю діяльності інтегрованої корпоративної системи у 

напрямі поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 

показниками діяльності ІКС та вдосконалення системи прогнозування та 

планування витрат зумовить покращення ситуації у визначених векторах. У 

свою чергу, аналіз квадрату потенціалу Групи “Інтерпайп” дає можливість 

стверджувати про виникнення проблем у векторах “виробництво” та 

“маркетинг”, які обумовлені нестачею необоротних активів, збитковістю 

виробництва та затухаючою діловою активністю на виділених сегментах. У цій 

ситуації доцільним стане використання таких заходів запропонованої моделі 

організаційно-економічного механізму ІКС, як визначення стратегії розвитку 

інтегрованої корпоративної системи з урахуванням вимог раціонального 

використання ресурсів, запровадження системи контролю за виконанням 

вимог щодо раціонального використання ресурсів, вдосконалення управління 

виробничими ресурсами та запасами. 

На основі даних квадрату потенціалу можна розрахувати власну версію 

інтегрального коефіцієнта ефективності діяльності інтегрованої корпоративної 

системи. Зазвичай коефіцієнт ефективності діяльності розраховуватиметься на 

основі трьох складових: ефективності використання матеріальних, фінансових 

та трудових ресурсів.  

                          Еі= ,                                                     (3.9) 

де Еі – інтегральний коефіцієнт ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання; 



192 
 
 

Ем – ефективність використання матеріальних ресурсів суб’єктом 

господарювання; 

Еф – ефективність використання фінансових ресурсів суб’єктом 

господарювання; 

Етр – ефективність використання трудових ресурсів суб’єктом 

господарювання. 

Авторська інтерпретація інтегрального коефіцієнта ефективності 

базується на врахуванні значень маркетингового, виробничого, фінансового та 

організаційного потенціалу інтегрованих корпоративних систем, що 

використовують у своєму розрахунку значення коефіцієнта чутливості:. 

Еі= =    

 (3.10) 

де Вв – значення вектора потенціалу компоненти “виробництво”; 

Во – значення вектора потенціалу компоненти “організація”; 

Вф – значення вектора потенціалу компоненти “фінанси”; 

Вм – значення вектора потенціалу компоненти “маркетинг”. 

Для Групи “СКМ” значення інтегрального коефіцієнта ефективності (за 

потенціалом) становить: 

Еі(скм) = =0,1015. 

Для Групи “Інтерпайп”: 

Еі(інтерпайп) = =0,0563. 

Значення інтегрального коефіцієнта ефективності за потенціалом у Групі 

“СКМ” вище, ніж у Групі “Інтерпайп”, що зумовлене високими значеннями 

показників обсягу збуту, ефективності рекламної політики та іншим, а також 

високою ефективністю корпоративного управління. 
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Отже, зважаючи на проведені дослідження економічного середовища 

функціонування інтегрованих корпоративних систем та їх внутрішніх 

можливостей, запропонована модель та екосистема організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем буде доцільною для зростання результативності 

національної економіки. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Із результатів проведеного дослідження випливають такі висновки:  

1. Зарубіжний досвід створення та функціонування інтегрованих 

корпоративних систем визначається характерними рисами концентрації 

капіталу в різних країнах. Так, у США центром концентрації виступає 

промислове підприємство і саме воно визначає орієнтири діяльності, а не 

фінансові складові системи. У Німеччині основна увага приділяється 

фінансовим структурам у діяльності ІКС як домінуючим складовим. 

Французький досвід ознаменовується створенням конкурентного середовища 

між державними та приватними корпораціями та агрегуванням їх у коаліційні 

союзи. Досвід Японії базовою рисою у формування ІКС вважає державну 

координаційну та фінансову підтримку. Україна може використати та 

запозичити основні організаційні форми інтегрованих корпоративних систем 

інших країн із врахуванням особливостей свого національного господарства. 

2.  Формування організаційно-економічного механізму ефективності 

діяльності інтегрованої корпоративної системи вимагає вибору певних 

напрямів структурних змін, що виступатимуть як корекційні орієнтири у його 

діяльності. Зважаючи на таку властивість ІКС, як значна концентрація 

капіталу, до уваги варто брати вплив антимонопольного законодавства 
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України та його гармонізацію з нормативно-правовими актами інших країн. 

Розвиток економіки України перебуває під впливом значної тінізації економіки 

та зниження інноваційно-інвестиційної активності, що спотворюють реальну 

картину господарського життя країни. 

3. Вдосконалення організаційно-економічного механізму діяльності 

інтегрованих корпоративних систем пропонується здійснювати у напрямі 

диверсифікації зусиль, рівнів та об’єктів аналізу макро- та мікроекономічної 

ситуації національної економіки. У напрямі вдосконалення нами 

запропоновано власні принципи організаційно-економічного механізму, які 

агрегують раніше визначені у працях дослідників. Було опрацьовано основні 

складові систем і підсистем, виділено їх функціональні сфери та 

інструментарій впливу.  

4. Розроблено модель організаційно-економічного механізму 

ефективності діяльності інтегрованої корпоративної системи. Ефектом від 

запропонованої моделі вважаємо зростання прибутковості всієї системи та її 

складових, а наслідком  збільшення ВВП і надходжень у державний бюджет. 

Очікувані зміни будуть реалізовані за умови використання моделі у більшості 

підприємств інтегрованої корпоративної системи. 

5. Оптимізація запропонованих заходів здійснена на основі коефіцієнтів, 

що характеризують процес прийняття раціональних рішень за різних сценаріїв 

дій, зокрема за різних стадій ділового циклу, що мали місце в українській 

економіці впродовж її існування з моменту отримання Україною 

самостійності. На основі здійснених досліджень було обрано захід оптимізації 

бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку та контролю за 

основними показниками діяльності ІКС і вдосконалення системи 

прогнозування та планування витрат, оскільки він забезпечує найбільші 

результати та найменші ризики при кожній можливій стадії ділового циклу. 

Результати дослідження, викладені у даному розділі, опубліковано у 

працях автора [73, 74, 75, 77, 80]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоноване нове 

вирішення наукового завдання з удосконалення теоретико-методичних засад і 

розроблення нових підходів до організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем. Це дало змогу 

сформулювати низку висновків, які відображають вирішення основних завдань 

дисертаційної роботи відповідно до поставленої мети. 

1. На основі узагальнення й аналізу теоретико-методичних положень у 

вітчизняних і зарубіжних тематичних розробках встановлено відмінність 

існуючої термінології “інтегрованих корпоративних систем”, “фінансово-

промислових груп” та “організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем” в ознаках 

постійного руху капіталів між договірними та недоговірними об’єднаннями 

підприємств з метою повної їх інтеграції для фінансування великих бізнес-

проектів, враховуючи при механізмі управління функції аналізу, оцінки та 

контролю діяльності інтегрованих корпоративних систем. Доведено значущість 

інтеграції промислового і фінансового капіталу та одержання синергічного 

ефекту від диверсифікації інтеграційних зусиль. Обґрунтовано систему 

кількісних показників оцінки дієвості організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю інтегрованих корпоративних систем, що базуються на 

врахуванні ефекту часу та ризику, ситуації до та після злиття капіталів. 

2. Доведено важливість доповнення системної класифікації фінансово-

промислових груп в аспекті автономного та неавтономного прийняття рішень 

функціонального чи цільового призначення. Така необхідність виникла через 

диверсифікацію діяльності фінансових груп, нові способи і пропорції інтеграції 

фінансового та промислового капіталів. Проаналізовано інституційні основи 

поєднання капіталу фінансових структур і промислового сектору економіки в 

розрізі основних причин злиття, визначення ролі кожного суб’єкта інтегрованої 

корпоративної системи у цьому процесі та зазначено вигоди, отримані в процесі 
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інтеграції. Аналіз таких мотивів і наслідків концентрації та інтеграції забезпечив 

виділення основної проблематики у формування інтегрованих корпоративних 

систем. 

3. Обґрунтовано важливість використання науково-методичних підходів до 

виділення макроекономічних передумов впливу на діяльність інтегрованих 

корпоративних систем і механізм управління їх ефективністю. Запропоновано 

здійснити аналіз передумов на мега-, макро- та мікроплатформах. На кожній із них 

виділено перелік чинників від міжнародного руху капіталів, передумов 

міжнародного науково-технічного співробітництва і міжнародного законодавства 

до показників фінансової стійкості підприємств-складових систем. Зазначено 

перелік нормативно-правових актів ЄС, що регламентують міжнародну діяльність 

систем, виявлено тенденції зміни макроекономічних індикаторів і здійснено 

економічну оцінку масштабності їх впливу на діяльність інтегрованих 

корпоративних систем, зокрема в сфері фіскальної, зовнішньоекономічної, 

фінансово-кредитної політики і на підставі антимонопольного законодавства 

України. 

4. Проаналізовано господарську діяльність функціонуючих у державі 

інтегрованих корпоративних структур – груп “СКМ”, “Приват”, “Електрон”, 

“Інтерпайп” та інших концернів і корпорацій. Виявлено основні тенденції їх 

розвитку на основі показників результативності промислових підприємств і 

фінансових установ. Було зазначено, що економічна та політична рецесія в 

Україні, яка веде свій початок із 2012 року, негативно вплинула на діяльність усіх 

зазначених інтегрованих корпоративних систем. Гірничо-збагачувальні, 

металургійні та видобувні підприємства отримали значні збитки через втрату 

своїх філій на не контрольованих Україною територіях, у результаті цього імпорт 

вугілля зріс і став найбільшим за всі роки незалежності. Інша сторона 

проблемного економічного середовища стосується валютного дисбалансу, 

зростаючих темпів інфляції і, як наслідок, девальвації національної грошової 

одиниці та кредитного і депозитного портфелів комерційних банків, зумовлюючи 
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обмеження їх функцій для фінансування інтегрованих корпоративних систем. 

Визначено та систематизовано основні моделі інвестування інтегрованих 

корпоративних систем, зважаючи на мотиви їх інтеграції та участь кожного 

учасника у діяльності системи. Окреслено напрями інвестиційних вкладень та 

ефект від їх вибору. 

5. Доведено значимість ролі економічного інструментарію у здатності 

адаптації зарубіжних моделей формування інтегрованих корпоративних систем і 

механізму управління їх ефективністю у практику організації національного 

господарства. За результатами дослідження сформульовано перелік рекомендацій 

щодо удосконалення підходів до концентрації капіталу в національній економіці 

та визначено інструментарій їх реалізації: забезпечення державної підтримки 

реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, формування передумов реалізації 

конкурентного середовища між державними та недержавними інтегрованими 

корпоративними системами, забезпечення можливостей створення коаліційних 

союзів, без порушення антимонопольного законодавства, але для забезпечення 

зростання активності та результативності кожного підприємства та системи в 

національній економіці. 

6. Запропоновано формування та практичне використання концепції 

формування і реалізації структурних змін у національній економіці для 

забезпечення ефективності організаційно-економічного механізму управління 

діяльністю інтегрованих корпоративних систем. Структурні зміни стосуються 

базових проблем глобального середовища діяльності економічних структур: 

монополізації національного виробництва, тінізації національної економіки, 

проблем гармонізації національного законодавства та законодавства ЄС, корупції 

та зниження інноваційної й інвестиційної активності, що формують напрями 

реагування у вигляді формування паритету між штрафними санкціями 

антимонопольного законодавства та результативністю інтегрованих 

корпоративних систем для національної економіки, між пільговим 

оподаткуванням і величиною втрат для державного бюджету, між 
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стимулюванням інноваційно-інвестиційної діяльності та іншими напрямами 

державного фінансування сьогодення. 

7. Рекомендовано використати для вдосконалення організаційно-

економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 

корпоративних систем удосконалений алгоритм, що враховує консолідовані 

критеріальні принципи, чітке визначення функцій та напрямів діяльності 

інтегрованих корпоративних систем. Зазначено, що дія ефективного 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 

інтегрованих корпоративних систем неможлива без процесу розробки таких 

підсистем управління, як: управління маркетинговою діяльністю; управління 

фінансовою діяльністю; управління персоналом підприємства. Запропоновано 

перелік напрямів удосконалення організаційно-економічного механізму 

діяльності, до яких належать: вдосконалення ієрархії управління ІКС, 

формування перспективної інноваційної стратегії розвитку, розробка 

оперативних систем отримання зовнішньої та внутрішньої інформації, розробка 

адаптованої до внутрішніх можливостей системи показників результативності 

діяльності, розробка раціональної довгострокової стратегії розвитку, оптимізація 

організації ефективного менеджменту бізнес-проектів у межах ІКС та її 

складових. 

8. За результатами дослідження обґрунтовано відповідний до умов 

діяльності науково-методичний інструментарій побудови інтегрального 

коефіцієнта ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем, що 

базується на детальному аналізі виробничого, маркетингового, організаційного та 

фінансового потенціалів діяльності інтегрованих корпоративних систем. Для 

вибору оптимальних напрямів вдосконалення організаційно-економічного 

механізму управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем в умовах 

зовнішньоекономічних передумов і стратегічних переваг, що сформовані 

внутрішнім середовищем, використано критерії прийняття управлінських рішень 

при невизначених умовах навколишнього середовища: максимінний критерій 
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Вальда, мінімаксний критерій Севіджа і критерій песимізму-оптимізму Гурвіца. 

Використання зазначених критеріїв дало можливість стверджувати, що найбільш 

ефективним у процесі вдосконалення варто вважати захід із оптимізації бізнес-

процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними 

показниками діяльності ІКС, вдосконалення системи прогнозування та 

планування витрат, оскільки він забезпечує найбільші результати і найменші 

ризики при кожній можливій стадії ділового циклу. 

9. Розроблено модель організаційно-економічного механізму ефективності 

діяльності інтегрованої корпоративної системи, що враховує перехід від процесу 

формування цілей їх діяльності до розширеного аналізу компонентів управління 

інтегрованими корпоративними системами та напрямами його вдосконалення. 

Ефектом від запропонованої моделі має бути зростання прибутковості всієї 

системи та її складових, а як наслідок, - збільшення ВВП та надходжень у 

державний бюджет. Очікувані зміни будуть реалізовані за умови використання 

моделі у більшості підприємств інтегрованої корпоративної системи.  
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Додаток А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. А.1. Підприємства, які входять до складу Групи “Систем Кепітал Менеджмент”  

 
Група  
СКМ 

Метінвест – міжнародна 
вертикально інтегрована 

гірничо-металургійна 
компанія 

ДТЕК — найбільша приватна 
вертикально інтегрована 

енергетична компанія  

Сфера нерухомості -  група 
ЕСТА   

Фінансовий бізнес Групи 
СКМ  

Ринок фіксованого зв’язку  
- Телекомунікаційна група 

Vega  

Мобільний зв’язок - компанія 
“Астеліт”», торговельна марка 

life:) 

 “Вінд Пауер”, компанія, яка 
відповідає за розвиток 

вітроенергетичного бізнесу  

Телевізійні, видавничі, друковані 
та new media-проекти Групи СКМ 

-  Медіа-холдинг “Медіа Група 
Україна”   

Видавничий бізнес Групи 
СКМ - газета “Сегодня” 

Торгівля нафтопродуктами – 
компанія “Паралель” 

Роздрібна торгівля 
: компанія 

“Український 
Ритейл” 

Фармацевтичний 
бізнес – Український 
Аптечний Холдинг 

Сільськогосподарський бізнес 
СКМ  - холдинг HarvEast 

 Банки: (Перший 
Український Міжнародний 
Банк і Банк Ренесанс 
Капітал). 

 Страхові компанії: АСКА й 
АСКА-Життя 
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Додаток Б 
 

                          Група “Приват”                              BNA (Nonines) LTD 
МЕТАЛУРГІЯ,           НАФТОВА                                                             ХАРЧОВА 
49% акцій                    ПРОМИСЛОВІСТЬ                                            ПРОМИСЛОВІСТЬ 
                                                                                                          
                                       
  
  
        

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 
 
 
  
 Гірничорудна  
 
 
                                        
 
 МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
 
  
 
 
 
 
                
  
 
ПРОМХІМІЯ 
 ФІНАНСИ ІНШЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Б.1. Підприємства, які входять до складу Групи “Приват” 
 

 

Нікопольський 
завод феросплавів, 

ПАТ 

Запорізький завод 
феросплавів пАТ 

Stalmag sp.z.o.o 
(Польща) 

Стахановський 
феросплавний 

завод, ПАТ 

Highlanders Allous 
LLC(США) 

Алапаївський 
металургійний 

завод, ВАТ (Росія) 

Feral CA (Румунія) 

Приват-холдинг, ПАТ 
(торгівля 

агломераційною рудою) 

Palmary Enterprises 
Limited (Беліз) 

Дніпропетровсь- 
кий металургійний 

завод ім. Комінтерна, 
ПАТ 

Дніпразот, ПАТ 

Укрхіменерго, 
ПАТ 

Титан ГАК 

СП “Хімпром”, 
ПАТ 

42% акцій 
“Укрнафта”, ПАТ 

73,9 % акцій НПК 
“Галичина”, ПАТ 

 Іллічевський паливний 
термінал, ПрАТ 

Нафтоперевалочний 
комплекс Одеського 

морського порту 

Орджонекідзевський 
ГОК, ПАТ 

Криворізький 
залізорудний, ПАТ 

Nsuta Gold Mining 
Limited  (Гана) 

Марганецький ГОК, 
ПрАТ 

Ghana Manganese 
Company Limited 

(Гана) 

Сonsolidated minerfls 
(Австралія) 

Авіас, Мережа 
АЗС  

100% акцій 
Синтез Ойл, ПАТ 

Близько 50% акцій 
Одеса нафтопродукт, 

ПАТ 

Запоріжжя 
нафтопродукт, ПАТ 

Дніпро 
нафтопродукт, ПАТ 

60,05% акцій 
Хмельницьк 

нафтопродукт, ПАТ 

85,23% акцій 
Суми 

нафтопродукт, ПАТ 

70,15% акцій 
Житомир 

нафтопродукт, ПАТ 

96,5% акцій 
Чернігів 

нафтопродукт, ПАТ 

76% акцій 
Чернівці 

нафтопродукт, ПАТ 

60,9% акцій 
Миколаїв 

нафтопродукт, ПАТ 

60,1% акцій 
Кіровоград 

нафтопродукт, ПАТ 

Більше 60% акцій 
Ексім 

нафтопродукт, ПАТ 

75% акцій 
Севнафтопродукт 

Сервіс, ПАТ 

Єрлан, ПАТ 

Харківський 
жировий 

комбінат, ПАТ 

Запорізький 
масложировий 
комбінат, ПАТ 

Львівський 
жирокомбінат, ПАТ 

Біотрейд, ПАТ 

Дніпровагонмаш, 
ПАТ 

99,33% акцій 
Одеський 

машинобудівний 
завод “Червона 
гвардія”, ПАТ 

82% акцій 
Одесасільмаш, 

ПАТ 

ПриватБанк, КБ 

Приватінвест, АТ 

50% акцій 
Москомприватбанк, 

ЗАТ (Росія) 

75% акцій 
Таобанк, АТ 

(Грузія) 

95,6 % акцій 
AS Paritate Banka 

(Латвія) 

9,72% акцій 
Evraz group (Росія) 

Телесистеми 
України, ПрАТ 

Приват-онлайн, 
ПрАТ 

3% акцій 
Central Evropean Media 

Enterprises (CME) 

Телеканал 1+1 

Інформаційне 
агентство “УНІАН” 

50% акцій 
Газета 

“Комсомольська 
правда України” 

Газета по-київськи 

Авіаційна компанія 
“Дніправіа”, ПАТ 

ФК “Дніпро” 
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Додаток В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.1. Екосистема інтегрованої корпоративної  системи “РОСАН” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Група “РОСАН” 

Інвестиційна 
компанія 
“РОСАН-
Інвест”» 

Корпорація 
“МІСТ” 

СП 
“РОСАН” 

“РОСАН-
Глобал” 

“Міст-
Експрес” 

Спільне українсько-
канадське 

підприємство  
“Міст-Тур” 

Інвестиційно-
фінансова група 

“РОСАН-Капітал” 

“Європа-Турінг-
Україна” 

“Росан-Буд” 

ПАТ “Комерція” ПАТ “Прикарпатське 
експлуатаційне 
підприємство” 

ПАТ “Галант” 
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Додаток Г 
Прогнозування розвитку господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем на прикладі провідної фінансово-промислової 
групи СКМ за допомогою математичного апарату 

 
Основні фінансові показники Групи СКМ 

 Валова виручка, $млрд       
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 12,8 19,4 23,5 24,5 18,5      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 
2,55

1 
2,96

7 3,156 3,197 2,915      

ln t 
0,00

0 
0,69

3 1,099 1,386 1,609 
 

    
 

 
 

 

 

        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       Рівняння          R2 
F-

критерій 
лінійна: y =  1,6 t  + 14,8       0,310 1,35 
степенева: y =  14,4 t 0,303         0,564 3,87 
параболічна: y =  -2,0 t2  + 13,8 t   + 0,7 0,975 39,15 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
24,6 26,3 27,9 29,5 31,1       
24,8 26,0 27,0 28,0 28,9       
10,5 -2,0 -18,6 -39,2 -63,8       

 
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 

6 F(1;3; 
0,99) 
= 34,12    

3,18 1,16    n+2 

7 F(1;3; 
0,95) 
= 10,13    

0,31 8,14 -7,31  n+3 

8 t(3; 
0,99) 
= 5,8    

15,54 1,97    n+4 

9 t(3; 
0,95) 
= 3,18    

    n+5 10      
           

Розрахунки:           
           
Лінійна   Параболічна   Степенева  

b a  c b a  b ln a a  
1,631 14,836  -2,020 13,751 0,695  0,303 2,667 14,393  
1,406 4,662  0,276 1,690 2,218  0,154 0,172   
0,310 4,445  0,975 1,034 #Н/Д  0,564 0,196   
1,346 3  39,154 2 #Н/Д  3,873 3   

27 59  84 2 #Н/Д  0,149 0,115   
           

t-статистика       
t-

статистика    

1,160 
3,18

2  
-

7,310 8,137 0,313  1,968 
15,53

6   
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Продовж. додатку Г 

 Прибуток за рік до оподаткування, $млрд      
  2010 2011 2012 2013 2014       

y 1,3 3,2 1,8 1,3 -1,8       
t 1 2 3 4 5       
t2 1 4 9 16 25       

ln y 0,262 1,172 0,565 0,228 #ЧИСЛО!       
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609       

 
 
 

  

 

        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Рівняння тренду            
            

Тип моделі       Рівняння          R2 
F-

критерій  
лінійна: y =  -0,8 t  + 3,6       0,498 2,98  

степенева: y =  #ЗНАЧ! t #ЗНАЧ!         
#ЗНА

Ч! #ЗНАЧ!  
параболічна: y =  -0,6 t2  + 3,1 t   + -0,9 0,930 13,21  
Прогноз            

2015 2016 2017 2018 2019        
-1,3 -2,2 -3,0 -3,8 -4,6        

#ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!        
-5,9 -11,2 -17,9 -25,9 -35,1        

 
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну 
вірогідність      
 t-критерій  n 5 Табличні значення     

a b c  n+1 6 F(1;3; 0,99) = 34,12     
2,28 -1,73    n+2 7 F(1;3; 0,95) = 10,13     
-0,62 2,71 -3,50  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8     

#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18     
    n+5 10       
            

Розрахунки:            
            

Лінійна   Параболічна   Степенева    
b a  c b a  b ln a a   

-0,825 3,617  -0,649 3,069 -0,926  #ЗНАЧ! 
#ЗНАЧ

! #ЗНАЧ!   

0,478 1,586  0,185 1,134 1,488  #ЗНАЧ! 
#ЗНАЧ

!    

0,498 1,512  0,930 0,694 #Н/Д  #ЗНАЧ! 
#ЗНАЧ

!    

2,980 3  13,208 2 #Н/Д  #ЗНАЧ! 
#ЗНАЧ

!    

7 7  13 1 #Н/Д  #ЗНАЧ! 
#ЗНАЧ

!    
            

t-статистика       
t-

статистика     

-1,726 2,281  -3,501 2,707 -0,622  #ЗНАЧ! 
#ЗНА

Ч!    
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Продовж. додатку Г 
 Витрати з податку на прибуток, $млрд      
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 0,50 0,87 0,51 0,66 0,18      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y -0,693 -0,139 -0,673 -0,420 -1,709      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

  

 

    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       Рівняння          R2 
F-

критерій 

лінійна: y =  -0,1 t  + 0,8       
0,28

5 1,20 

степенева: y =  0,7 t -0,426         
0,20

9 0,79 

параболічна: y =  -0,1 t2  + 0,4 t   + 0,2 
0,68

0 2,13 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
0,29 0,20 0,12 0,03 -0,05       
0,34 0,32 0,30 0,28 0,27       
-0,30 -0,98 -1,83 -2,84 -4,03       

 
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну 
вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 6 F(1;3; 0,99) = 34,12    
3,10 -1,09    n+2 7 F(1;3; 0,95) = 10,13    
0,48 1,28 -1,57  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    
-0,60 -0,89    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    

    n+5 10      
           

Розрахунки:           
           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

-0,085 0,799  -0,085 0,423 0,206  -0,426 
-

0,319 
0,72

7  
0,078 0,258  0,054 0,329 0,432  0,480 0,534   
0,285 0,246  0,680 0,201 #N/A  0,209 0,610   
1,197 3  2,128 2 #N/A  0,791 3   

0 0  0 0 #N/A  0,294 1,115   
           

t-статистика       
t-

статистика    

-1,094 3,097  -1,572 1,284 0,478  -0,889 
-

0,597   
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Додаток Д 
Прогнозування розвитку господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем на прикладі провідної фінансово-промислової 
групи СКМ за допомогою математичного апарату 

 
Балансові показники ПАТ “ПУМБ” 

 
 Активи (net) на кінець періоду, млн  грн      
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 27 929 34 865 28 229 32 159 37 431      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 10,237 10,459 10,248 10,378 10,530      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  1629,8 t  + 
27233,

2       0,388 1,90 

степенева: y =  
28440,

3 t 0,120         0,353 1,64 

параболічна: y =  517,0 t2  + 
-

1472,2 t   + 
30852,

2 0,443 0,79 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
37012 38642 40272 41901 43531       
35278 35938 36519 37040 37513       
40631 45880 52163 59479 67830       

 
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 6 F(1;3; 0,99) 
= 34,12    

6,95 1,38    n+2 7 F(1;3; 0,95) 
= 10,13    

3,29 -0,21 0,44  n+3 
8 t(3; 0,99) 

= 5,8    

98,02 1,28    n+4 
9 t(3; 0,95) 

= 3,18    
    n+5 10      
           

Розрахунки:           
           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

1629,800 
27233,20

0  517,000 -1472,200 
30852,20

0  0,120 10,256 
28440,25

3  

1181,597 3918,913  
1167,15

6 7137,804 9366,379  0,094 0,105   
0,388 3736,536  0,443 4367,097 #Н/Д  0,353 0,119   
1,903 3  0,794 2 #Н/Д  1,637 3   

26562480 
4188511

5  
3030452

6 38143069 #Н/Д  0,023 0,043   
           

t-статистика       
t-

статистика    
1,379 6,949  0,443 -0,206 3,294  1,280 98,016   
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Продовж. додатку Д 
 Кредитний портфель (gross), млн  грн      
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 
17 895 19 

695 
20 767 24 592 33 445 

     
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 9,792 9,888 9,941 10,110 10,418      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

   

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнян
ня          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  
3599,

7 t  + 12479,7       0,846 16,45 

степенева: y =  
16481

,5 t 0,334         0,747 8,87 

параболічна: y =  
1204,

2 t2  + -3625,6 t   + 
20909

,2 0,978 44,96 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
34078 37678 41277 44877 48477       
29989 31573 33014 34339 35569       
42507 54537 68974 85820 105075       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 

0,99) = 34,12    

4,24 4,06    n+2 
7 F(1;3; 

0,95) = 10,13    
7,55 -1,72 3,49  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    
77,76 2,98    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    

    n+5 10      
           

Розрахунки:           
           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

3599,700 
12479,7

00  
1204,21

4 

-
3625,58

6 
20909,2

00  0,334 9,710 
16481,5

23  

887,614 
2943,88

4  345,064 
2110,25

6 
2769,12

3  0,112 0,125   

0,846 
2806,88

3  0,978 
1291,11

0 #Н/Д  0,747 0,143   
16,447 3  44,956 2 #Н/Д  8,874 3   

129578401 
236357

80  
1498802

50 
333393

1 #Н/Д  0,180 0,061   
           

t-статистика       

t-
статистик

а    

4,055 4,239  3,490 -1,718 7,551  2,979 
77,75

8   
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Продовж.  додатку Д 
 Кредити корпоративним клієнтам (gross), млн  грн    
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 13 123 14 543 15 410 17 766 25 860      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 9,482 9,585 9,643 9,785 10,160      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

   

 

      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнян
ня          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  2869,7 t  + 8731,3       0,807 12,51 
степенева: y =  12023,5 t 0,351         0,716 7,58 

параболічна: y =  1059,8 t2  + 
-

3489,0 t   + 
16149,

8 0,961 24,35 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       

25949,50 
28819,2

0 
31688,9

0 
34558,6

0 
37428,3

0       

22565,63 
23821,5

8 
24965,8

9 
26020,7

9 
27002,1

4       

33368,00 
43656,2

0 
56063,9

7 
70591,3

1 
87238,2

3       
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

3,24 3,54    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
5,31 -1,50 2,79  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    
66,09 2,75    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    

    n+5 10      
Розрахунки:           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

2869,700 8731,300  1059,786 -3489,014 
16149,8

00  0,351 9,395 
12023,4

74  

811,404 2691,123  379,250 2319,323 
3043,46

5  0,128 0,142   
0,807 2565,885  0,961 1419,023 #Н/Д  0,716 0,162   
12,508 3  24,353 2 #Н/Д  7,576 3   

82351781 19751292  98075822 4027252 #Н/Д  0,199 0,079   

t-статистика       

t-
статистик
а    

3,537 3,244  2,794 -1,504 5,306  2,752 66,090   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 
 
 

Продовж.  додатку Д 
 Кредити приватним клієнтам (gross), млн  грн     
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 4 772 5 152 5 357 6 826 7 584      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 8,471 8,547 8,586 8,828 8,934      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  729,8 t  + 
3748,

8       0,916 32,83 

степенева: y =  
4471,

9 t 0,280         0,806 12,48 

параболічна: y =  144,3 t2  + -135,9 t   + 
4758,

8 0,966 28,77 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       

8128 8857 9587 
1031

7 11047       
7379 7704 7997 8265 8512       

9138 10877 12906 
1522

3 17828       
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

8,87 5,73    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
7,10 -0,27 1,73  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    

95,41 3,53    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    
    n+5 10      

Розрахунки:           
Лінійна   Параболічна   Степенева  

b a  c b a  b ln a a  

729,800 
3748,80

0  144,286 -135,914 
4758,80

0  0,280 8,406 
4471,88

8  
127,370 422,438  83,503 510,665 670,105  0,079 0,088   

0,916 402,779  0,966 312,438 #Н/Д  0,806 0,101   
32,830 3  28,773 2 #Н/Д  12,483 3   

5326080 486692  
561753

8 195235 #Н/Д  0,126 0,030   

t-статистика       
t-

статистика    

5,730 8,874  1,728 -0,266 7,102  3,533 
95,41

2   
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Продовж. додатку Д 
 Портфель цінних паперів, млн  грн      
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 3 303 4 497 3 421 3 192 1 947      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 8,103 8,411 8,138 8,068 7,574      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  -401,7 t  + 
4477,

1       0,491 2,89 

степенева: y =  
4093,

3 t -0,270         0,320 1,41 

параболічна: y =  -287,9 t2  + 
1325,

9 t   + 
2461,

6 0,844 5,42 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
2067 1665 1264 862 460       
2524 2421 2336 2263 2199       

51 -2366 -5359 -8928 -13073       
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

5,72 -1,70    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
2,27 1,60 -2,13  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    
32,90 -1,19    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    

    n+5 10      
           

Розрахунки:           
           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

-401,700 
4477,10

0  
-

287,929 1325,871 
2461,60

0  -0,270 8,317 
4093,30

6  

236,092 783,029  135,164 826,605 
1084,68

8  0,227 0,253   
0,491 746,588  0,844 505,739 #Н/Д  0,320 0,289   
2,895 3  5,423 2 #Н/Д  1,412 3   

1613629 1672183  
277426

9 511543 #Н/Д  0,118 0,250   
           

t-статистика       
t-

статистика    

-1,701 5,718  
-

2,130 1,604 2,269  -1,188 
32,90

1   
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Продовж.  додатку Д 
 Кошти клієнтів, млн  грн       
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 
15 439 20 094 17 

465 
21 068 26 273 

     
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 9,645 9,908 9,768 9,956 10,176      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння 

тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  2264,2 t  + 
13275,

2       0,757 9,36 

степенева: y =  
15322,

2 t 0,265         0,700 7,00 

параболічна: y =  523,7 t2  + -878,1 t   + 
16941,

2 0,814 4,37 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
26860 29125 31389 33653 35917       
24621 25646 26569 27411 28186       
30526 36457 43434 51459 60532       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

5,41 3,06    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
3,15 -0,21 0,78  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    
86,53 2,65    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    

    n+5 10      
Розрахунки:           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

2264,200 
13275,20

0  523,714 -878,086 
16941,20

0  0,265 9,637 
15322,24

8  
740,269 2455,194  670,822 4102,448 5383,321  0,100 0,111   
0,757 2340,935  0,814 2509,986 #Н/Д  0,700 0,127   
9,355 3  4,373 2 #Н/Д  7,005 3   

51266016 
1643993

4  
5510589

0 12600061 #Н/Д  0,113 0,048   

t-статистика       
t-

статистика    
3,059 5,407  0,781 -0,214 3,147  2,647 86,533   
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Продовж.  додатку Д 

 Кошти корпоративних клієнтів, млн  грн     
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 
7 545 11 

464 
7 324 9 704 13 609 

     
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 8,929 9,347 8,899 9,180 9,518      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

   

 

  

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  
1036,

8 t  + 6818,8       0,378 1,83 

степенева: y =  
7714,

2 t 0,234         0,310 1,35 

параболічна: y =  463,7 t2  + 
-

1745,5 t   + 
10064,

8 0,484 0,94 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
13040 14076 15113 16150 17187       
11728 12158 12543 12894 13215       
16286 20568 25779 31916 38981       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

2,68 1,35    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
1,73 -0,39 0,64  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    
39,95 1,16    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    

    n+5 10      
Розрахунки:           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

1036,800 
6818,80

0  463,714 -1745,486 
10064,80

0  0,234 8,951 
7714,17

1  

767,446 
2545,33

0  723,552 4424,919 5806,474  0,201 0,224   

0,378 
2426,87

6  0,484 2707,282 #Н/Д  0,310 0,256   
1,825 3  0,939 2 #Н/Д  1,350 3   

10749542 
1766918

8  
1375997

6 14658755 #Н/Д  0,088 0,196   

t-статистика       
t-

статистика    
1,351 2,679  0,641 -0,394 1,733  1,162 39,951   
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Продовж.  додатку Д 
 Кошти приватних клієнтів, млн  грн      
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 
7 894 8 629 10 141 11 363 12 

664      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 8,974 9,063 9,224 9,338 9,447      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

 

 

 

 

      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  
1227,

4 t  + 
6456,

0       0,992 350,84 

степенева: y =  
7532,

1 t 0,295         0,936 43,76 
параболічна: y =  60,1 t2  + 866,5 t   + 6877,0 0,995 193,35 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
13820 15048 16275 17503 18730       
12772 13366 13903 14394 14848       
14241 15890 17658 19547 21557       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

29,71 18,73    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
16,22 2,68 1,14  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    

179,93 6,61    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    
    n+5 10      

Розрахунки:           
Лінійна   Параболічна   Степенева  

b a  c b a  b ln a a  

1227,400 
6456,00

0  60,143 866,543 
6877,00

0  0,295 8,927 
7532,10

3  
65,528 217,333  52,840 323,148 424,042  0,045 0,050   
0,992 207,219  0,995 197,711 #Н/Д  0,936 0,057   

350,843 3  193,348 2 #Н/Д  43,758 3   

15065108 128819  
1511574

8 78179 #Н/Д  0,140 0,010   

t-статистика       
t-

статистика    

18,731 
29,70

6  1,138 2,682 
16,21

8  6,615 
179,92

7   
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Продовж.  додатку Д 
 Власний капітал, млн  грн       
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 3 514 4 029 4 214 5 572 5 532      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 8,165 8,301 8,346 8,626 8,618      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

   

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  557,9 t  + 
2898,

5       0,899 26,57 

степенева: y =  
3377,

5 t 0,299         0,870 20,07 
параболічна: y =  4,5 t2  + 530,9 t   + 2930,0 0,899 8,86 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
6246 6804 7362 7920 8478       
5771 6043 6289 6515 6723       
6277 6867 7465 8073 8689       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

8,07 5,15    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
3,26 0,78 0,04  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    

109,35 4,48    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    
    n+5 10      
Розрахунки:           
Лінійна   Параболічна   Степенева  

b a  c b a  b ln a a  

557,900 
2898,50

0  4,500 530,900 
2930,00

0  0,299 8,125 
3377,45

7  
108,236 358,979  111,990 684,881 898,715  0,067 0,074   

0,899 342,273  0,899 419,028 #Н/Д  0,870 0,085   
26,569 3  8,864 2 #Н/Д  20,075 3   

3112524 351453  
311280

8 351169 #Н/Д  0,144 0,022   

t-статистика       
t-

статистика    

5,154 8,074  0,040 0,775 3,260  4,480 
109,34

6   
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Продовж.  додатку Д 
 Загальний капітал (Рівень 1 + Рівень 2), млн  грн     
  2010 2011 2012 2013 2014      

y 4 057 4 554 4 269 5 747 6 024      
t 1 2 3 4 5      
t2 1 4 9 16 25      

ln y 8,308 8,424 8,359 8,656 8,704      
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609      

 
 
 

  

 

  

 

    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       
Рівнянн
я          R2 

F-
критерій 

лінійна: y =  512,7 t  + 
3392,

1       0,820 13,69 

степенева: y =  
3876,

9 t 0,237         0,713 7,44 

параболічна: y =  94,5 t2  + -54,3 t   + 
4053,

6 0,859 6,10 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
6468 6981 7494 8006 8519       
5933 6155 6353 6533 6699       

7130 8304 9667 
1121

9 12961       
Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 5 Табличні значення   

a b c  n+1 
6 F(1;3; 0,99) 

= 34,12    

7,38 3,70    n+2 
7 F(1;3; 0,95) 

= 10,13    
3,98 -0,07 0,74  n+3 8 t(3; 0,99) = 5,8    

85,24 2,73    n+4 9 t(3; 0,95) = 3,18    
    n+5 10      
Розрахунки:           
Лінійна   Параболічна   Степенева  

b a  c b a  b ln a a  

512,700 
3392,10

0  94,500 -54,300 
4053,60

0  0,237 8,263 
3876,94

3  

138,581 459,620  126,930 776,247 
1018,60

8  0,087 0,097   
0,820 438,230  0,859 474,929 #Н/Д  0,713 0,111   

13,687 3  6,104 2 #Н/Д  7,443 3   

2628613 576138  
275363

6 451114 #Н/Д  0,091 0,037   

t-статистика       
t-

статистика    

3,700 7,380  0,745 -0,070 3,980  2,728 
85,24

2   
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Додаток Ж 
Прогнозування розвитку господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем на прикладі провідної фінансово-промислової 
групи СКМ за допомогою математичного апарату 

 
Основні фінансові показники ПАТ “ДТЕК” 

 
 Дохід, млн  грн        

  2009 2010 2011 2012 2013 2014     
y 15 009 24 294 39 594 82 581 92 792 93 009     
t 1 2 3 4 5 6     
t2 1 4 9 16 25 36     

ln y 9,616 10,098 10,586 11,322 11,438 11,440     
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609 1,792     

 

 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       Рівняння          R2 F-критерій 
лінійна: y =  18242,3 t  + -5968,3       0,915 43,16 
степенева: y =  13351,6 t 1,141         0,948 72,63 
параболічна: y =  -1173,1 t2  + 26454,3 t   + ###### 0,923 18,05 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
121728 139970 158213 176455 194697       
122882 143099 163676 184577 205774       
110779 119636 126147 130311 132130       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 6 Табличні значення   

a b c  n+1 7 F(1;3; 0,99) = 21,2    
-0,55 6,57    n+2 8 F(1;3; 0,95) = 7,71    
-0,74 1,77 -0,56  n+3 9 t(3; 0,99) = 4,6    
56,67 8,52    n+4 10 t(3; 0,95) = 2,78    

    n+5 11      
           

Розрахунки:           
           

Лінійна   Параболічна   Степенева  
b a  c b a  b ln a a  

18242,314 -5968,267  -1173,143 26454,314 -16917,600  1,141 9,499 13351,576  
2776,607 10813,329  2087,992 14930,724 22821,921  0,134 0,168   

0,915 11615,379  0,923 12757,841 #Н/Д  0,948 0,198   
43,165 4  18,048 3 #Н/Д  72,629 4   

5823685534 539668085  ######### 488287556 #Н/Д  2,856 0,157   
           

t-статистика       t-статистика    
6,570 -0,552  -0,562 1,772 -0,741  8,522 56,674   
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Продовж.  додатку Ж 

 Інвестиції, млн  грн        
  2009 2010 2011 2012 2013 2014     

y 1 900 2 926 4 323 10 300 10 191 5 520     
t 1 2 3 4 5 6     
t2 1 4 9 16 25 36     

ln y 7,550 7,981 8,372 9,240 9,229 8,616     
ln t 0,000 0,693 1,099 1,386 1,609 1,792     

 
 
 

  

 

   

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
Рівняння тренду           
           

Тип моделі       Рівняння          R2 F-критерій 
лінійна: y = 1310,6 t  + 1272,8       0,461 3,42 
степенева: y = 1879,8 t 0,875         0,736 11,16 
параболічна: y = -616,2 t2  + 5624,3 t   + -4478,7 0,678 3,16 
Прогноз           

2015 2016 2017 2018 2019       
10447 11758 13068 14379 15690       
10310 11587 12845 14085 15309       
4696 1076 -3775 -9859 -17176       

Перевірка моделі та коефіцієнтів на адекватність і статистичну вірогідність     
 t-критерій  n 6 Табличні значення   

a b c  n+1 7 F(1;3; 0,99) = 21,2    
0,46 1,85    n+2 8 F(1;3; 0,95) = 7,71    
-0,95 1,82 -1,42  n+3 9 t(3; 0,99) = 4,6    
22,99 3,34    n+4 10 t(3; 0,95) = 2,78    

    n+5 11      
Розрахунки:           
Лінійна   Параболічна   Степенева   

b a  c b a  b ln a a  
1310,629 1272,800  -616,232 5624,254 -4478,700  0,875 7,539 1879,813  
708,908 2760,799  433,028 3096,477 4733,030  0,262 0,328   
0,461 2965,574  0,678 2645,844 #Н/Д  0,736 0,388   
3,418 4  3,160 3 #Н/Д  11,162 4   

30060577 35178509  44237614 21001472 #Н/Д  1,680 0,602   
t-статистика       статистика    

1,849 0,461  -1,423 1,816 -0,946  3,341 22,995   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 
 

Додаток З 

Таблиця З.1 

Основні фінансові показники діяльності ФПГ “СКМ”  

Роки Активи, 
млрд $ 

Валовий 
дохід, 
млрд $ 

Чистий 
прибуток, 

млрд $ 

Сукупні 
витрати 

діяльності, 
млрд $ 

Рентабельність 
активів, % 

 2008 18,08 15,99 3 0,023 1,4 

2009 18,54 8,15 0,28 0,02 1,3 

2010 22,79 12,82 1,3 0,026 6,28 

2011 25 19,43 3,23 0,026 13.5 

2012 31 23,47 1,76 0,037 6,27 

2013 25,34 24,47 1,21 0,037 4,3 

2014 17,37 18,46 -1,8 0,24 -8,4 

2015 15 13 -0,03 0,02 -0,2 

2016 14.97 11,39 0,19 0,018 1,3 

Примітка: складено автором за результатами дослідження 
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Додаток І 

Таблиця І.1  

SWOT-аналіз інтегрованих корпоративних систем України 

Сильні сторони Слабкі сторони 
–  частка ІКС у ВВП країни; 
–  висока ефективність роботи 
в промисловому, фінансовому та 
торговельному секторах економіки; 
–  висока суспільна цінність продукції; 
–  диверсифікована структура 
виробництва; 
–  зростаюча кількість компаній з участю 
іноземного капіталу; 
–  комерціалізовані результати науково-
дослідної роботи; 
–  корпоративна культура; 
–  стійке ринкове положення; 
–  широкий асортимент; 
–  кваліфікований персонал; 
–  низькі витрати на виробництво (в 
європейському масштабі). 
 

–  зменшення можливостей для 
фінансування інноваційних інвестицій;  
–  неправильне коригування стратегічного 
планування компанії та її організаційної 
структури для оптимізації процесів 
прийняття рішень та співставлення цілей 
працівників із цілями компанії; 
 − неможливість коректувати діяльність, 
пов’язану з розробкою продуктів 
підприємств системи; 
–  відсутність цілісної системи управління 
якістю; 
     − недостатнє мережеве співробітництво 
між науково-дослідними підрозділами 
всередині системи, у процесі розробки 
нових продуктів, що потребують високого 
рівня технологічного прогресу у 
виробничих процесах, пов’язаних із їх 
виробництвом. 
 

Можливості Загрози 
–  залучення нових стратегічних клієнтів та 
інвесторів; 
–  запровадження нової для ринків 
продукції; 
 − динамічний розвиток фінансового ринку;  
− розширення ринку збуту в інших країнах; 
–  можливість диверсифікації діяльності; 
–  соціальне інвестування для створення 
позитивного іміджу діяльності; 
–  маневрування джерелами залучення 
капіталу. 

–  можливість копіювання продуктових 
стратегій; 
− поява нових конкурентів; 
–  втрата конкурентних позицій; 
− можливість втрати висококваліфікованих 
співробітників компанії через їх перехід до 
конкурентів; 
–  система управління ІКС, не адаптована 
до стратегій розвитку через підприємства –
складові, що дезорганізуватиме співпрацю; 
–  відсутність можливості прогнозування 
напрямків технічних та технологічних змін 
у галузях, в яких провадить діяльність ІКС; 
–  перевищення передбачуваних 
фінансових показників щодо залучення 
позикових коштів. 
 

Примітка: сформовано автором  
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Додаток К 

 

                                                  стратегія                         
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Рис. К.1. Структурно-логічна схема управління інтегрованою корпоративною 
системою (сформовано автором) 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Показники вектора “Виробництво” провідних вітчизняних груп 
№ 
з/п Показники 

 k Значення показника 
для ІКС 

Місце в рейтингу 

СКМ Інтерпайп СКМ Інтерпайп 
1 Коефіцієнт зносу основних 

засобів 
1,25 0,6 0,65 1 2 

2 Коефіцієнт зносу 
нематеріальних активів 

1,15 0,84 0 1 2 

3 Чистий прибуток, тис. грн. 1,30 -299413 -233620 2 1 
4 Рентабельність виробництва, 

% 
1,30 -47 -13 2 1 

Примітка: обчислено автором  

Pj(скм)=1,25×1+1,15×1+1,30×2+1,30×2=7,6. 
Pj(інтерпайп)=1,25×2+1,15×2+1,3×1+1,3×1=7,4. 
Вk(скм)=100-(7,6-4) =10. 

Вk(інтерпайп)=100-(7,4-4) =15. 
Таблиця Л.2 

Показники вектора “Організація” провідних вітчизняних груп 
№ 
з/
п Показники 

Коефі- 
цієнт 

чутливо-
сті, k 

Значення показника 
для ІКС 

Місце в рейтингу 

СКМ Інтерпайп СКМ Інтерпайп 

1 Кількість працівників з 
вищою освітою, % 

1,15 56 43 1 2 

2 Вік персоналу до 45 
років,% 

1,15 45 56 2 1 

3 Ефективність 
організаційної структури 
управління, балів 

1,25 8 6 1 2 

4 Середньомісячна оплата 
роботи, грн 

1,25 5236 5698 2 1 

5 Продуктивність роботи, 
грн 

1,1 0 846,331 2 1 

6 Фондоозброєність, грн 1,1 43594 230 1 2 
Примітка: обчислено автором  

Pj(скм)=1,15×1+1,15×2+1,25×1+1,25×2+1,1×2+1,1×1=7. 
Pj(інтерпайп)=1,15×2+1,15×1+1,25×2+1,25×1+1,1×1+1,1×2=9,4. 
Вk(скм)=100-(7-6) =83. 

Вk(інтерпайп)=100-(9,4-6) =43,22. 
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Таблиця Л.3 
Показники вектора “Маркетинг” провідних вітчизняних груп 

№ 
з/п 

Показники Коефі- 
цієнт 

чутлив
ості, k 

Значення показника 
для ІКС  

Місце в рейтингу 

СКМ Інтерпайп СКМ Інтерпайп 

1 Обсяг експорту,% 1,25 55 30 1 2 
2 Рівень диверсифікації 

бізнесу, % 
1,15 70 30 1 2 

3 Витрати на інноваційну 
діяльність, % 

1,2 50 60 2 1 

4 Стадія життєвого 
циклу розвитку 

1,25 зростан
-ня 

зростання 1 1 

5 Частка ринку, яку займає 
підприємство, % 

1,15 80 70 1 2 

Pj(скм)=1,25×1+1,15×1+1,2×2+1,25×1+1,15×1=7. 
Pj(інтерпайп)=1,25×2+1,15×2+1,2×1+1,25×1+1,15×2=9,55. 
Вk(скм)=100-(7-5) =60. 

Вk(інтерпайп)=100-(9,55-5) = 9. 
 

Таблиця Л.4 
Показники вектора “Фінанси” провідних вітчизняних груп 

№ 
з/п Показники 

Коефі- 
цієнт 

чутли- 
вості, k 

Значення показника 
для ІКС 

 
Місце в рейтингу 

СКМ Інтерпайп СКМ Інтерпайп 

1 
Коефіцієнт співвідношення 
оборотних і необоротних 
активів 

1,1 0,07 5,67 2 1 

2 Коефіцієнт фінансової 
автономії 1,25 0,67 0,33 1 2 

3 Коефіцієнт фінансового 
лівериджу 1,15 2,04 1,99 1 2 

4 Коефіцієнт загальної 
ліквідності 1,2 1,09 1,31 2 1 

5 Рентабельність активів, % 1,15 1,3 7,9 2 1 

6 Рентабельність власного 
капіталу, % 1,1 0,9 28 2 1 

7 Коефіцієнт загальної 
платоспроможності 1,05 2,71 0,5 1 2 

Примітка: обчислено автором  
 
Pj(скм)=1,1×2+1,25×1+1,15×1+1,2×2+1,15×2+1,1×2+1,05×1=12,55. 
Pj(інтерпайп)=1,1×1+1,25×2+1,15×2+1,2×1+1,15×1+1,1×1+1,05×2=10,2. 
Вk(скм)=100-(12,55-7) =20,7. 

Вk(інтерпайп)=100-(10,2-7) =54,28. 
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Додаток М 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті у наукових фахових виданнях: 

1. Жихарцева О. О. Управління ефективністю діяльності промислово-

фінансових груп та напрями його вдосконалення / О. О. Жихарцева // Вісник 

Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 50. – 

С. 191-196. – (Серія економічна) (0,6 друк. арк.).  

2. Жихарцева О. О. Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп 

та можливості його використання в Україні / О. О. Жихарцева // Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних 

праць. – 2016. – Вип. 26 (2). – С. 196-203 (0,4 друк. арк.). Індексується у міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat. 

3. Жихарцева О. О. Фінансово-промислові групи: поняття, структура та 

типи / О. О. Жихарцева // Науковий вісник Національного лісотехнічного 

університету України : збірник науково-технічних праць. – 2016. – Вип. 26 (6). – 

С. 235-242 (0,4 друк. арк.). Індексується у міжнародних наукометричних базах: 

Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat та ін. 

4. Жихарцева О. О. Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп. 

Ефективність державного управління / О. О. Жихарцева // Вісник Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. – 2016. – Вип. 1-2 (2). –  

С. 100-106 (0,8 друк. арк.). Індексується у міжнародних наукометричних базах: 

Index Copernicus International, Google Scholar. 

5. Жихарцева О. О. Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових 

груп / О. О. Жихарцева // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. 

– 2016. – № 3-4 (62). – С. 181-185 (0,4 друк. арк.). Індексується у міжнародній  

науко метричній базі Index Copernicus International. 

6. Жихарцева О. О. Управління ефективністю діяльності фінансово-

промислових груп та напрями його вдосконалення / О. О. Жихарцева // Сталий 
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розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – № 2 (31). 

– С. 114-120 (0,4 друк. арк.). Індексується у міжнародній  науко метричній базі 

Index Copernicus Journals Master List. 

7. Жихарцева О. О. Економічна природа формування інтегрованих 

корпоративних систем / В. І. Куцик, О. О. Жихарцева // Вісник Львівського 

торговельно-економічного університету. – 2017. – № 53. – С. 20-26 (0,7 друк. арк.). 

[Особистий внесок автора: проаналізовано форми інтегрованих корпоративних 

систем та визначено передумови для їх впровадження в сучасних економічних 

умовах України – 0,35 друк. арк.].  

8. Жихарцева О. О. Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю господарської діяльності в інтегрованих корпоративних системах / 

О. О. Жихарцева // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий 

журнал. – 2017. – № 2 (35). – С. 221-224 (0,4 друк. арк.). Індексується у міжнародній  

науко метричній базі Index Copernicus Journals Master List. 

9. Жихарцева О. О. Напрями структурних змін у національній економіці 

для зростання ефективності діяльності інтегрованих корпоративних систем / 

В. І. Куцик, О. О. Жихарцева // Електронне наукове фахове видання 

Мукачівського державного університету “Економіка та суспільство”. – 2017. – 

№ 13. – С. 222-228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // 

economyandsociety.in.ua. (0,8 друк. арк.). [Особистий внесок автора: виявлено та 

проаналізовано основні напрями структурних змін у макроекономічному 

середовищі діяльності ІКС в Україні – 0,4 друк. арк.]. Індексується у міжнародних 

наукометричних базах: Index Copernicus International, The Cite Factor, Eurasian 

Scientific Journal Index. 

Статті у наукових виданнях інших держав, які включені до  

міжнародних наукометричних баз: 

10. Zhykhartseva O. O. Concept, structure and types of financio-industrial 

group / O. O. Zhykhartseva // International Scientific Journal Euro-American 

scientific cooperation, 2016. – № 13. – June. - P. 26-31 (0,6 друк. арк.). 
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Публікації за матеріалами конференцій: 

11.  Жихарцева О. О. Поняття, структура та типи фінансово-промислових груп 

/ О. О. Жихарцева // Новий погляд на розвиток економіки країни : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С. 31-33 (0,15 друк. арк). 

12. Жихарцева О. О. Напрями удосконалення управління ефективністю 

діяльності фінансово-промислових груп / О. О. Жихарцева // Створення сильної 

економіки країни: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2016. – С. 26-28 
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