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Вступ. Одним з основних напрямків діяльності бан-
ківської системи в епоху глобалізації і структурної перебу-
дови економіки країни стає інтеграція виробничого і бан-
ківського капіталів. Безперервність відтворення вимагає 
певного рівня інтеграції банківського і промислового ка-
піталів у вигляді різноманітних організаційно-економічних 
форм взаємодії банків і підприємств різних форм власності 
і галузей господарства, які проявляються на практиці ви-
никненням нових організаційно-господарських струк-
тур – фінансово-промислових груп. Останнім притаманні 
наявність крупного промислового капіталу і можливості 
акумуляції та мобілізації значних фінансових ресурсів.

Саме за допомогою висококонцентрованого капіталу 
стає можливим фінансувати глобальні  інвестиційні про-
грами, розповсюджувати нові технології та вивести націо-
нальну економіку на новий рівень розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ня проблем функціонування інтегрованих корпоративних 
структур представлені в роботах багатьох авторів. Серед 
них найбільш значимими є праці таких вітчизняних вчених, 
як В. геєць, В. голіков, л. Абалкін та ін. Серед вчених інших 
країн світу питання утворення фінансово-промислових 
груп вивчали Б. гаррте, п. Дюссож, м. портер, п. лоран.  
г. патрік, Д. гейм та ін.  Хоча вивченню цієї проблематики 
науковці приділяють багато уваги, все ж таки існує нагаль-
на потреба в подальшому науковому дослідженні процесів 
інтеграції банківського та промислового капіталу в кон-
тексті інституційного забезпечення формування потужних 
фінансово-промислових господарських систем, аналізі 
нинішніх тенденцій їх розвитку, визначенні істотних пере-
ваг і результативності таких змін  з точки зору їх впливу на 
національну економіку.
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Метою статті є визначення основних напрямків розви-
тку фінансово-промислових груп в національній економіці.

Виклад основного матеріалу.  масштабність вироб-
ництва, викликана науково-технічним розвитком і  гло-
бальними світовими господарськими процесами, при-
звела до пошуку нових джерел накопичення капіталу, що 
виявляється як в злитті самих промислових компаній, так 
і в  об’єднанні капіталів різних сфер господарської діяль-
ності – виробничої, торгово-посередницької, фінансової, 
науково-дослідної тощо. Варто відзначити, що процеси 
утворення перших великих інтегрованих систем про-
мислового і фінансового капіталів, що стали наслідком 
інтенсивного розвитку виробництва, поглиблення поділу 
праці і  посилення конкурентної боротьби почалися на ру-
бежі 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 [6, с.160]. 
подальшого розвитку дослідження процесів інтеграції 
банківського і  промислового капіталу набули зусиллями 
австрійського економіста Р. гільфердінга,  який у 1910 р.  
у своїй роботі всебічно виклав і обґрунтував власне ба-
чення інтеграції банківського і промислового капіталу на-
самперед у формі фінансового капіталу, що представлений 
цінними паперами та виступає у процесі свого кругообігу 
як фіктивний капітал [5, с. 302].

Історично першими організаційно-правовими фор-
мами концентрації капіталу стали корпоративні форми 
організації матеріального виробництва. перші акціонер-
ні товариства (корпорації, трести) були основою зрощу-
вання банківського і промислового капіталу, утворення 
монополій на національному і транснаціональному рівні, 
каталізатором економічного зростання провідних капіта-
лістичних країн. 

В наш час одним з найбільш прогресивних видів об’єд -
нань підприємств є фінансово-промислові групи (Фпг). 
У статті А. Загороднього «Банк у структурі промислово-
фінансової групи» зазначено, що Фпг – це об’єднання, до 
складу якого можуть входити промислові, сільськогоспо-
дарські підприємства, банки, наукові і проектні установи 
та організації всіх форм власності, метою яких є отримання 
прибутку [9, с. 538]. м. галянтіч та В. махінчук визначають 
Фпг як об’єднання рівноправних підприємств із збере-
женням статусу і свободи вибору діяльності [9, с. 538]. Такі 
об’єднання ґрунтуються на інтеграції промислового та 
фінансового капіталу, яка суттєво підвищує ефективність 
використання матеріальних, технічних фінансових, техно-
логічних, інформаційних, управлінських та інших ресурсів 
[12, с. 33]. 

корпоративні новоутворення, що виникають, являють 
собою не розподільну суму капіталів,  а цілісну економічну 
систему, наділену новими властивостями, певним характе-
ром руху і формами існування. Спільне використання ка-
піталу з різними кругообігами і циклічною обіговістю дає 
змогу забезпечити оперативну переорієнтацію ресурсів 
з метою відновлення порушеної рівноваги і стабілізації 
зростання дохідності. Виникаюча на основі взаємопроник-
нення і переплетіння фінансового і промислового капіта-
лів нова організаційна форма – фінансово-промисловий 
капітал – відображає складну еволюцію крупного капіталу. 
на рис. 1 наведено схему організаційного складу Фпг.

До складу Фпг входять різноманітні підприємства та 
організації, які відрізняються  за формою, за характером 
капіталу і за специфікою організації господарської діяль-
ності. 

В російській економіці зареєстровано 75 Фпг [14,  
с. 289]. Експерти вважають, що в майбутньому слід очікува-
ти 150–200 Фпг [14, с. 289]. Фпг в Росії формуються, голо-
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Рис. 1. Склад фінансово-промислових груп [14, с. 288]
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вним чином, навколо ресурсних галузей і мають в своєму 
розпорядженні набагато більше засобів, ніж інші суб’єкти 
російської економіки. 

подібно російським найбільші українські Фпг нині яв-
ляють собою міцний сплав фінансового, економічного, по-
літичного, адміністративного та інформаційного капіталів. 

практично всі українські фінансово-промислові гру-
пи поділились на два абсолютно різних типа. До першого 
типу можливо віднести Фпг, які рухаються в напрямі лега-
лізації свого бізнесу, перетворюючись на аналоги відомих 
західних компаній [3, с. 369]. Фпг даного типу поступово 
відмовляються від тіньових схем, юридично закріплюючи 
права власності на активи, залучаючи до управління ком-
паніями професійних іноземних управлінців із відомих 
світових компаній. Більшість з компаній таких Фпг або вже 
вийшли, або готуються до виходу на ІРО (первинне роз-
міщення акцій), підвищуючи свій імідж у світі. До другого 
типу можливо віднести Фпг, які поки що не поспішають 
змінювати свій стиль і методи управління. Вони жорстко 
наполягають на власних інтересах, що пов’язані з макси-
мальними доходами, які можуть бути одержані за умови 
тіньових схем, непрозорості при взаємодіях власників 
і топ-менеджерів компаній. головний пріоритет даного 
типу – сировинні експортно-орієнтовані компанії з ве-
ликою рентабельні стю, що була до настання фінансово-
економічної кризи.

на сьогодні в Україні нараховується 16 Фпг, до складу 
яких входить 4,6 тис. підприємств. найбільш багаточисель-
ними виступають Фпг «приват» (1089 підприємств) та Фпг 
«Систем кепітал менеджмент» (Скм)  (809 підприємств) 
[13]. Також серед крупних Фпг України слід назвати такі 
угруповання, як групи «Інтерпайп», Індустріальний Союз 
Донбасу (ІДС), «УкрСибБанк», «Укрпромінвест» та інші.

Завдяки Фпг стало можливим зменшення потреб під-
приємств в обігових коштах, зниження собівартості і ціни 
продукції на внутрішньому ринку, концентрація тимчасово 
вільних грошових коштів, ліквідація неплатежів, залучення 
інвестицій за рахунок власних ресурсів учасників, емісії цін-
них паперів, кредитних ресурсів та державної підтримки. 
Основна ідея створення Фпг – це відтворення ринкового 
аналога колишніх науково-виробничих об’єднань у складі 
головної організації і підприємств, які адміністративно їй 
підпорядковувалися. За допомогою таких об’єднань усува-
ється багато негативних моментів в економіці, що утвори-
лися в результаті руйнування господарських зв’язків. 

В той же час ставлення вітчизняних вчених і спеціа-
лістів до проблем розширеного відтворення на основі ін-
теграції банківського і промислового капіталу є неодноз-
начним. У багатьох наукових дослідженнях присутня нега-
тивна оцінка цих процесів на підставі того, що інтеграція 
розглядається як форма монополізації економіки.  на нашу 
думку, промисловий потенціал  вітчизняної економіки по-
требує значних інвестиційних ресурсів для оновлення 
матеріально-технічної і технологічної бази виробництва. 
У цьому позитивну роль має зіграти крупний фінансовий, 
зокрема банківський, капітал, одним із ефективних шляхів 
взаємодії якого з промисловим є саме інтеграція. 

Для держави великі промислово-фінансові корпорації 
є певною перевагою у конкурентні боротьбі з експансією 
іноземних компаній та у протидії «тінізації» економіки.  на 
думку В. мамутова, є очевидним, що уряд має сприяти фор-
муванню великих господарських об’єднань, корпорацій, 
фінансово-промислових груп, здатних конкурувати на сві-
товому та регіональних ринках. У розвинених країнах вже 
декілька десятиліть тривають процеси створення таких 
об’єднань під контролем і за сприянням державних інсти-
тутів [8, с. 30]. 

Для України створення легітимних інтегрованих фор-
мувань банківського і промислового капіталу з прозорою 
структурою власності та активів є однією з істотних умов 
успішної адаптації вітчизняного виробника на міжнарод-
них товарних і фінансових ринках після вступу країни до 
СОТ [2, с. 205].

Тож великі корпорації за участю банківського та про-
мислового капіталу є основною ланкою ринкової еконо-
міки, здатною забезпечити її конкурентоздатність та інтен-
сивний інноваційний розвиток. Об’єктивна потреба кон-
центрації промислового капіталу для його розширеного 
відтворення сприяє адекватній концентрації банківського 
капіталу. Створення доданої вартості відбувається внаслі-
док застосування  капіталу як катало функції, тобто у сфері 
кругообігу функціонуючого промислового капіталу. Вод-
ночас перерозподіл доданої вартості у сфері кругообігу 
грошового капіталу сприяє нагромадженню банківського 
капіталу і зміцненню банківської системи країни в цілому.

У цьому аспекті заслуговує на увагу точка зору групи 
російських економістів на чолі з академіком л. Абалкіним, 
за якою раціональне використання банківського капіта-
лу має бути саме в промисловості, бо провідні економіч-
ні вчення про природу багатства, починаючи з класичної 
школи та її представника А. Сміта, визначали єдиним дже-
релом створення вартості саме матеріальне виробництво 
[1, с. 310]. Інший російський вчений А. Суворов визначає 
в  якості основних економічних переваг діяльності Фпг за-
лучення значних інвестицій та диверсифікацію фінансово-
го ризику [2, с. 205].

Варто наголосити, що, окрім інтеграції, у складних 
формах тих чи інших організаційно-правових структур 
банківський капітал постійно співпрацює з промисловим 
у широкому спектрі взаємних економічних відносин, по-
чинаючи із зберігання та нагромадження коштів промис-
лових підприємств, обслуговування платежів, поточного 
кредитування і до надання професійних послуг з управ-
ління активами чи обслуговування процесів запозичень 
на міжнародних ринках капіталу, тобто інтеграція в таких 
«легких» формах є просто необхідною умовою безпере-
шкодного кругообігу промислового капіталу, функціону-
вання банківської системи та забезпечення сталого еконо-
мічного розвитку країни.

на сьогодні в Україні основними законодавчими ак-
тами, ще регулюють процеси інтеграції банківського і про-
мислового капіталу, є лише окремі статті господарського 
кодексу України [7] та Закони «про холдингові компанії 
в Україні» [11] і «про банки і банківську діяльність» [10], 
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зокрема в частині створення комерційними банками різ-
номанітних фінансових об’єднань для централізації банків-
ського капіталу, а також затверджене Урядом положення 
про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію 
Фпг. Всі ці норми містять в собі багато перешкод для по-
ширення та розвитку Фпг в Україні. Враховуючи існуючи 
колізії між нормами цих законодавчих актів, можна зроби-
ти висновок про нагальну необхідність належного структу-
рування середовища інтеграції шляхом створення еконо-
мічно обґрунтованих правових інститутів, адже відсутність 
сталого  законодавства стримує розвиток Фпг.

Важливою проблемою, що потребує законодавчого 
врегулювання, є стан конкуренції  у сфері банківської ді-
яльності. поряд з конкурентною боротьбою економічними 
методами (тарифи, ставки, умови послуг тощо) часто спо-
стерігається використання, насамперед крупними банка-
ми, таких методів, як лобіювання власних інтересів, від-
критий тиск на інші банки, у тому числі з використанням 
зв’язків із владними структурами.

потребує вирішення проблема забезпечення про-
зорості процесів відтворення банківського капіталу, осо-
бливо в тій частині, що перетинається з реальним секто-
ром економіки, шляхом запровадження адекватних форм 
статистичної та звітної інформації, що надаватиметься 
банками, стосовно реальної економічної влади комер-
ційних банків над тими чи іншими промисловими підпри-
ємствами, з якими здійснюються різні форми інтеграції їх 
капіталів. 

необхідно  розробити та запровадити методичні за-
сади для розробки конкретних методів оцінки стійкості 
банку в залежності від ступеня інтеграції з промисловим 
капіталом.

потребує розробки інструкція з консолідованої звіт-
ності банків щодо їх участі в капіталах  інших суб’єктів гос-
подарювання як фінансового, так і реального секторів еко-
номіки. Така звітність дозволить більш реально оцінювати 
ризики.

крім того, доцільно законодавчо врегулювати моніто-
ринг руху корпоративних прав, акцій (часток, паїв) та інших 
фондових інструментів, пов’язаних зі змінами у відносинах 
власності інтегрованих формувань, з метою забезпечення 
прозорості їх діяльності та високого рейтингового рівня, 
достатнього для вільного доступу на фінансові ринки для 
залучення позикового капіталу та кредитів. 

Досвід розвинених країн підтверджує думку про те, що 
об’єднання  зусиль держави і великого бізнесу, у тому числі 
і фінансово-промислових груп, є одним із базових чинни-
ків ефективності та конкурентоспроможності національної 
економіки, оскільки великі корпоративні об’єднання та 
держава ставлять перед собою близькі за змістом еконо-
мічні цілі [4, с. 239].

Висновок. Сучасний етап розвитку національного 
господарства характеризується розвитком фінансово-

промислового капіталу та інтегрованих корпоративних 
структур, від яких залежить створення умов для зміцнення 
економіки. В українській економіці інтегровані структури, 
що виникають на основі об’єднання фінансового та про-
мислового капіталів, можуть відновити виробничо-технічні 
зв’язки, мобілізувати ресурси для здійснення масштабної 
інвестиційної діяльності, підвищити технологічний рівень 
виробництва і забезпечити стійку динаміку зростання 
основних виробничих показників, підвищити рівень кор-
поративного управління. Адже тільки концентрація капіта-
лу може бути тим засобом, який сприятиме інноваційному 
розвитку економіки.
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