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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 
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 
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 
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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 
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). 

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. 
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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 
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 
діяльності інтегрованих корпоративних систем” в аспекті аналізу, контролю, 
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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.  

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 
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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” (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.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульовано 
мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, відображено наукову 
новизну, практичне значення отриманих результатів, їх апробацію, окреслено 
структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі “Теоретико-методичні основи організаційно-
економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 
корпоративних систем” досліджено сутність і 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 
фінансового та промислового капіталу.  

За результатами проведеного аналізу наукових підходів до трактування 
сутності і змісту поняття “організаційно-економічний механізм управління 
ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем” уточнено його 
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визначення як сукупність методів управління, аналізу, оцінки діяльності 
інтегрованих корпоративних систем, забезпечення з метою створення більш 
ефективного та якісного управління, які в сукупності забезпечать досягнення 
інтересів і кінцевих цілей суб’єкта господарювання. 

Спираючись на аналіз передумов інтеграції промислового та фінансового 
капіталу, визначено основні її переваги та недоліки для кожної складової 
інтегрованої корпоративної системи. Проаналізовано основні ознаки та завдання 
організаційно-економічного механізму, серед яких виділено такі: окреслення 
шляхів і 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 (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Основні ознаки організаційно-економічного механізму інтегрованих 
корпоративних систем (розроблено автором) 

 
У процесі дослідження встановлено, що зростаюча тенденція глобалізації 

економічного середовища зумовлює необхідність планування й оцінки 
ефективності інтегрованих корпоративних систем у розрізі результативності 
діяльності їх складових, використовуючи при цьому абсолютні та відносні 

 
Ознаки  

 

Елементна Функціональна 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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показники ефективності інвестиційної діяльності останніх до і після злиття 
капіталів. 

Спираючись на аналіз підходів щодо виокремлення характерних ознак 
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 та рентабельності,  
підвищення ефективності виробничих і фінансових операцій, посилення 
конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках. 

Отже, досліджено, що наявний стан інтеграції капіталу в формі 
інтегрованих корпоративних систем та організаційно-економічного механізму 
управління їх ефективністю вимагає регламентації і регулювання для підвищення 
результативності національної економіки. 

У другому розділі “Аналіз ефективності функціонування та управління 
діяльністю інтегрованих корпоративних систем” 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.  

Однією з визначальних умов економічного розвитку України, зростання 
конкурентоспроможності національної економіки та модернізації і розвитку 
основних галузей господарства є наявність результативних інтегрованих 
корпоративних систем. Виділення основних проблемних моментів у діяльності 
інтегрованих корпоративних структур дозволяє акцентувати увагу на базових 
напрямах структурних змін, які сприятимуть зростанню ефективності діяльності 
інтегрованих корпоративних систем (рис. 2). 

За результатами проведеної оцінки моніторингу діяльності інтегрованих 
корпоративних систем в Україні встановлено, що як промислові, так і фінансові їх 
складові відчули рецесивні настрої у національному економічному та політичному 
середовищі, що відобразилося у зниженні фінансових показників діяльності таких 
фінансово-промислових груп, як “СКМ” і “Інтерпайп”, втраті фінансової стійкості 
групи “Приват” та інших інтегрованих корпоративних систем (рис. 3).  

Залучення України до глобалізаційних процесів вимагає здійснення 
постійного комплексного аналізу впливу факторів на функціонування 
інтегрованих корпоративних систем, від яких частково залежить добробут 
населення та національної економіки в цілому. 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 
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механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 
систем. 

 

 
 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. 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) 

 
Мегасередовище запропоновано автором вивчати в аспекті таких 

факторів, як міжнародне законодавство, міжнародний рух капіталу, міграція 
робочої сили та ін. Макросередовище – як дієву систему динаміки основних 
макроекономічних показників, розподілу державного бюджету, величини 
експорту та імпорту, інших дієвих важелів національного економічного 
середовища. Мікросередовище розглядалось як перелік чинників фінансової та 
організаційної стабільності підприємств-складових. Діяльність інтегрованих 
корпоративних систем є багатогалузевою і тому відчуває деструктивний та 
конструктивний вплив як зовнішніх факторів, так і внутрішніх чинників 
динамічного економічного та політичного середовища.  
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Рис. 3. Динаміка чистого прибутку (збитку), наданих кредитів і залучених 

коштів клієнтів ПАТ “ПриватБанк” у 2009-2016 рр., млн грн 
Джерело: сформовано автором на основі річних звітів ПАТ “ПриватБанк” 
 

У результаті дослідження автором було виявлено незначне зростання 
основних макроекономічних показників діяльності та зменшення інфляції, що в 
сукупності призводить до можливості стабілізації промислової та фінансової 
складових інтегрованих корпоративних систем. 

Охарактеризовано і розроблено рекомендації для формування 
обґрунтованих орієнтирів у реалізації цілей та моделей інвестиційної діяльності 
інтегрованих корпоративних систем. Зазначено, що напрями інвестиційних 
потоків спрямувалися, особливо в період рецесії, у підтримання власної діяльності 
членів систем, тобто у реальне інвестування їх діяльності. Щодо інвестиційної 
діяльності банківських структур, то автором на прикладі ПАТ “ПУМБ” було 
виявлено, що інвестиції в загальнобанківські проекти у 2016 році торкалися 
здебільшого трансформації ІТ-архітектури. 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 всієї операційної діяльності банку, безперечно, прослідковується 
впродовж останніх п’яти років дослідження.  

У процесі дослідження автором визначено основні форми підтримки 
інвестиційної діяльності інтегрованих корпоративних систем і множину заходів, 
які можуть стати доцільними для забезпечення інвестиційної привабливості 
проектів інтегрованих корпоративних систем, зокрема: державне страхування 
інвестиційних проектів від некомерційних ризиків, звільнення учасників ІКС від 
податку на цінні папери, що випускатимуться під реалізацію їх проектів, якщо 
останні відповідають пріоритетам державної промислової політики, надання 
податкових пільг з оподаткування прибутку, який реінвестується в діяльність. 

Запропонована концепція в розрізі напрямів: пільгове оподаткування, 
гармонізація вітчизняного законодавства із законодавством ЄС, державна 
підтримка інноваційних ініціатив і проектів - є взаємопов’язаними орієнтирами, 
які забезпечать організаційно-економічному механізму ІКС додаткові стимули 
та інструменти. 

Роки 
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У третьому розділі “Вдосконалення організаційно-економічного 
механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 
систем” обґрунтовано вибір напрямів структурних змін в 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. 

Глобалізація економічних процесів зумовлює необхідність інтеграції 
вітчизняних підприємств у світовий ринковий простір, у зв’язку з чим обґрунтовано 
необхідність адаптації зарубіжного досвіду для функціонування інтегрованих 
корпоративних систем. Акцентовано увагу на проблематиці формування шляхів і 
моделі вдосконалення організаційно-економічного механізму управління 
ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем. Виходячи з 
ускладнень фінансово-економічних умов національної економіки, труднощів у 
забезпеченні необхідних за обсягом і структурою фінансових ресурсів, 
обґрунтовано необхідність побудови алгоритму організаційно-економічного 
механізму управління інтегрованими корпоративними системами (рис. 4). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму управління 
ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем (сформовано 
автором) 
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Використання запропонованого алгоритму реалізації організаційно-
економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованої 
корпоративної системи створить основу для забезпечення високих темпів 
нарощення ресурсного потенціалу ІКС і дозволить у повному обсязі реалізувати 
мету її діяльності. 

У процесі виконання дослідження стержнем була загальновизнана позиція 
науковців і практиків щодо важливості впровадження адекватної умовам 
економічного розвитку національної економіки моделі організаційно-
економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих 
корпоративних систем (рис. 5). Досліджено, що цілеорієнтоване управління 
моделлю призведе до зростання прибутковості всієї системи та її складових, а як 
наслідок, - збільшення ВВП і надходжень у державний бюджет. Очікувані зміни 
можуть бути реалізованими за умови використання моделі у більшості 
підприємств інтегрованої корпоративної системи.  

З метою оцінки ефективності запропонованої моделі організаційно-
економічного механізму управління інтегрованою корпоративною системою 
обґрунтовано доцільність використання методики “квадрату потенціалу”, яка 
передбачає порівняння потенціалу підприємства за векторами “виробництво”, 
“організація”, “маркетинг” і “фінанси”, у випадку предмета дослідження -
інтегрованої корпоративної системи (рис. 6). 

На основі даних квадрату потенціалу ресурсного забезпечення діяльності 
ІКС запропоновано власну версію інтегрального коефіцієнта ефективності 
діяльності інтегрованої корпоративної системи (Еі), яка базується на врахуванні 
значень маркетингового, виробничого, фінансового та організаційного 
потенціалу інтегрованих корпоративних систем, що використовують у своєму 
розрахунку значення коефіцієнта чутливості: 

 
                                      Еі =  ,                                     (1) 

де Вв – значення вектора потенціалу компоненти “виробництво”; Во – 
значення вектора потенціалу компоненти “організація”; Вм – значення вектора 
потенціалу компоненти “маркетинг”; Вф – значення вектора потенціалу 
компоненти “фінанси”. 

 

Еі = , (2)                                                   

 
Для кожної ІКС розраховується сума місць (Рj), отриманих у ході 

ранжування, за формулою: 
                                Pj= ,                                                          (3) 
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Рис. 5. Модель організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 
систем (розроблено автором)  
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де  - вихідні дані за групами показників для вектора потенціалу ІКС; k - 
коефіцієнт чутливості (питома вага); n - кількість факторів у кожній складовій 
потенціалу ІКС; m - кількість досліджуваних ІКС; Рв - сума місць за вектором 
“виробництво”; Ро - сума місць за вектором “організація”; Рф - сума місць за 
вектором “фінанси”; Рм - сума місць за вектором “маркетинг”. 
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          Рис. 6. Квадрат потенціалу для інтегрованих корпоративних систем групи 
“СКМ” і групи “Інтерпайп” 

 
Отже, аргументовано, що використання запропонованої моделі реалізації 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 
інтегрованих корпоративних систем створить основу для забезпечення високих 
темпів нарощування ресурсного потенціалу ІКС і дозволить у повному обсязі 
реалізувати її цілі, задачі та досягти стратегічної мети. 
 

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 
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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 
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 
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. 
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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 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 
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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 
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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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 дисертаційній роботі досліджено теоретичні та прикладні аспекти 
організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності 
інтегрованих корпоративних систем. Проаналізовано основні науково-
методичні підходи до інтеграції фінансового та промислового капіталу, 
уточнено дефініції базових понять теми дослідження, вдосконалено модель 
організаційно-економічного механізму. Визначено основні макроекономічні 
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передумови та можливості адаптації досвіду інших країн у сфері розробки 
моделі управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних 
систем. 

Здійснено моніторинг та економічну оцінку сучасного стану та 
перспектив інвестиційної діяльності інтегрованих корпоративних систем у 
національній економіці, виявлено основні закономірності її економічного 
розвитку, що чинять вплив на результативність організаційно-економічного 
механізму управління інтегрованими корпоративними системами. Досліджено 
та проаналізовано напрями структурних змін у національній економіці, що 
забезпечують покращення ефективності організаційно-економічного механізму 
управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем.  

Ключові слова: інтегровані корпоративні системи, організаційно-
економічний механізм, діяльність, управління, ефективність.   

 

SUMMARY 

Zhykhartseva O. O. 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.  

The dissertation addresses the theoretical and practical aspects of the 
organizational and economic mechanism of management of the efficiency of 
integrated corporate systems activity. The author introduces and analyses the main 
scientific and methodical approaches to the integration of banking and industrial 
capital in the system of functioning and development of integrated corporate 
systems. The definition of the basic concepts was generalized.  

The model of the organizational and economic mechanism is improved 
through the proposition of the main directions of improvement where the latter 
includes all elements of management of integrated corporate systems; the 
classification of financial-industrial groups of the most commonly used 
associations in Ukraine is extended. The main macroeconomic conditions of 
influence on the efficiency of functioning and management of integrated corporate 
systems are determined. Attention is focused on the possibility of adapting the 
experience of other countries in the field of developing a model of managing the 
efficiency of integrated corporate systems.  

The monitoring and economic evaluation of the current state and prospects of 
the investment activity of integrated corporate systems in the national economy 
were implemented, and the main mechanisms of its economic development were 
identified which affect the effectiveness of the organizational and economical 
mechanism of the efficiency of integrated corporate systems. The directions of 
structural changes in the national economy are investigated and analyzed, which 
will increase the efficiency of the organizational and economic mechanism of 
managing the activities of integrated corporate systems. The research found that 
functioning of integrated corporate systems in the identified areas of structural 
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change will ensure harmonization of the Ukrainian and EU antimonopoly law, 
reduce the shadow economy and increase the transparency of the national residents 
activities as well as make them more accessible to foreign capital.  

Keywords: integrated corporate systems, organizational and economical 
mechanism, activity, management, efficiency. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Жихарцева Е. А. Организационно-экономический механизм управления 
эффективностью деятельности интегрированных корпоративных систем. - 
Рукопись. 
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хозяйством. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

В диссертационной работе исследованы теоретические и прикладные 
аспекты организационно-экономического механизма управления эффективностью 
деятельности интегрированных корпоративных систем. Проанализированы 
основные научно-методические подходы к интеграции финансового и 
промышленного капитала, уточнены дефиниции базовых понятий темы 
исследования, усовершенствована модель организационно-экономического 
механизма. Определены основные макроэкономические предпосылки и 
возможности адаптации опыта других стран в сфере разработки модели 
управления эффективностью деятельности интегрированных корпоративных 
систем. 

Осуществлены мониторинг и экономическая оценка современного 
состояния и перспектив инвестиционной деятельности интегрированных 
корпоративных систем в национальной экономике, выявлены основные 
закономерности ее экономического развития, которые оказывают влияние на 
результативность организационно-экономического механизма управления 
интегрированными корпоративными системами. Исследованы и 
проанализированы направления структурных изменений в национальной 
экономике, обеспечивающих повышение эффективности организационно-
экономического механизма управления деятельностью интегрированных 
корпоративных систем. 

Ключевые слова: интегрированные корпоративные системы, 
организационно-экономический механизм, деятельность, управление, 
эффективность.  
 


