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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены этапы становления финансово-промыш-
ленных групп, дана характеристика деятельности банков в финансово-
промышленных группах в зависимости от их роли.
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ABSTRACT. The stages of formation of financial-industrial groups, the
characteristic of the banks in the financial-industrial groups are considered,
depending on their role.
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АНОТАЦІЯ. Розглянуто етапи становлення фінансово-промислових
груп, охарактеризовано діяльність банків у фінансово-промислових гру-
пах в залежності від їх ролі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансово-промислові групи, комерційний банк.

Фінансово-промислові угрупування або фінансово-промислові
групи (далі ФПГ) виступають важливими учасниками інвести-
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ційної діяльності. Активний розвиток фінансово-промислового
капіталу є вагомим чинником забезпечення стабільності розвитку
національної економіки. Проникнення ФПГ у стратегічні та ін-
фраструктурні галузі стає необхідною умовою підтримки сталого
економічного зростання в країні. Варто наголосити, що ФПГ по-
винні стати двигуном реформ, серйозним інвестором та активним
користувачем інновацій. Разом з тим, складність управління та-
кого роду структур, різновекторна політика приватизації та недо-
статнє правове забезпечення не дають змоги ФПГ реалізувати
свій потенціал у повній мірі. Значну роль відіграють у процесі ді-
яльності ФПГ банки. Вони є одночасно і джерелом фінансування
інвестиційної діяльності, і керівником групи, і її обслуговуючим
центром.

Варто зауважити, що дослідженням проблем діяльності ФПГ
розглянуто в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних учених,
серед яких окремої уваги заслуговують роботи О. Й. Пасхавера,
Л. Т. Верховодової, Л. З. Супліна, Акімової О. Є., Пугієва А. С.,
Майорової, Т. В., Мовсесяна А. Г. Утім, ступінь дослідження ролі
банків у структурі ФПГ є недосить глибокою, що й дало поштовх
до подальшого висвітлення даного питання.

Тому метою нашої статті є визначення ролі банків у складі ФПГ.
Перш ніж перейти до детермінізації місця банків у ФПГ, дамо

спочатку визначення власне ФПГ, потім дослідимо етапи розвит-
ку діяльності ФПГ, далі перейдемо безпосередньо до опису дія-
льності банків у ФПГ.

Так, опрацювавши наукову літературу [1—10], ми дійшли то-
го, що ФПГ —  це офіційно зареєстрована група промислових
підприємств, кредитно-фінансових і наукових установ та інших
організацій (окрім релігійних і суспільних), об’єднання капіталу
яких здійснюється з метою максимізації консолідованого прибу-
тку на умовах чинного законодавства.

Дане визначення показує нам, що ФПГ — це така структура,
в якій є місце фінансово-кредитної установи. В нашому кон-
тексті у ролі фінансово-кредитної установи виступатиме банк.
Варто зауважити, що участь банків у ФПГ формувалася під
впливом цілої системи чинників, які тісно повязані з розвитком
власне ФПГ.

Становлення ФПГ в Україні відбувалося поступово. У кон-
тексті політики реприватизації, на нашу думку, це питання мож-
на розглядати крізь призму етапів розвитку ФПГ.
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Перший етап «Підготовчий» (кін. 80-х — сер. 90-х рр. ХХ ст.)
Особливості: становлення законодавчої бази приватизаційних процесів;
реформування власності відбувалося без грошових інвестицій (майно під-
приємства записувалося як складова нового акціонерного підприємства або
майно ставало приватним після оренди з викупом

Другий етап «Первісне нагромадження капіталу» (1996 — 1999 рр.)
Особливості: наявність грошово-сертифікаційних форм роздержавлення майна,
первісне нагромадження відбувалося за рахунок посередницьких операцій (при-
дбання продукції у державних підприємств за заниженими цінами та перепро-
даж закордон за ринковими цінами); придбання державними підприємствами
сировини за завищеними цінами; практика штучного заниження вартості основ-
них фондів для дешевої приватизації; масова приватизація державної власності.
Цей період характеризувався остаточним становленням ФПГ

Третій етап «Зростання і закріплення позицій» (2000 — 2004 рр.)
Особливості: активізація індивідуальної приватизації великих індустріальних
підприємств, часто стратегічних, переділ власності на великі промислові під-
приємства, застосування індивідуальної і зваженої оцінки активів підприємств,
обмежений доступ до приватизації іноземних компаній; застосування не прива-
тизаційних схем отримання державного майна (додаткова емісія акцій зі втра-
тою статусу державних компаній та передача державних активів до недержав-
них підприємств), виокремлення бізнес-еліти.

Четвертий етап «Перегляд результатів приватизації» (2005 — 2006 рр.)
Особливості: початок реприватизації, проте через відсутність єдиних під-
ходів до державного управління ФПГ змогли зберегти власне майно та зро-
зуміли важливість ведення відкритого бізнесу.

П’ятий етап «Період нестабільності» (2007 — 2010 рр.)
Особливості: державна влада не гарантує відмови від перегляду результатів
приватизації; проте ФПГ констатували активізацію процесів впорядкування
діяльності вітчизняних бізнес-структур, проведення реструктуризації бізне-
сів, збільшення угод злиття та поглинання; зниження цін на металеву проду-
кцію на світових ринках і, як наслідок, втрата конкурентних переваг

Шостий етап «Інтеграція у світовий простір» (2011р. — сучасний стан.)
Особливості: прихід транснаціональних корпорацій, орієнтація ФПГ на
агроринок, вихід ФПГ на ІРО, створення металургійних компаній світового
масштабу

Рис. 1. Етапи становлення ФПГ*

*Cкладено авторами на основі [9, c. 44—46].
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Як бачимо, точка відліку діяльності ФПГ в Україні була за-
кладена ще за часів Радянського Союзу. Вже сьогодні в Україні
представлено декілька крупних ФПГ, які представлено у табл. 2.

Таблиця 2
ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ (ВИБІРКОВО)*
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Гірнича + + + + – – + – – –

Металургійна + + + + – + + – + –

Енергетична + + + + + + – – – +

Машинобудівна + + + + – – – – – –

Фінансова + + + + + + + + + +

Телекомуніка-
ційна + + + – – – – – – –

Медіапростір + – + – – + – + + +

Фармацевтична + – – – – – – – – –

Спорт + + – – + – – – –

Будівництво та
операції з неру-
хомим майном

+ + + + + – + + + +

Рекреаційна + + – – – – – – – –

Агропромислова – + + + – + – – – +

Роздрібна торгів-
ля – – + + – + – – – +

Оптова торгівля – – + + – + – – – +
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Закінчення табл. 2

Фінансово-промислові групи

Галузі економіки

П
А
Т 

«С
ис
те
м 
К
эп
ит
ал

М
ен
ед
ж
ме
нт

»
(Г
ру
па

 С
К
М

)

ІК
ор
по
ра
ці
я 

«І
нд
ус
тр
і-

ал
ьн
ий

 с
ою

з Д
он
ба
су

»

Гр
уп
а 

«І
нт
ер
па
йп

»

Гр
уп
а 

«П
ри
ва
т»

Гр
уп
а 

«D
F»

К
он
це
рн

«У
кр
пр
ом

ін
ве
ст

»

С
ма
рт

-г
ру
п

А
ль
фа

-Г
ру
п

Гр
уп
а 
М
ер
кс

Гр
уп
а

«П
ра
ве
кс

»

Ремонт автомо-
білів – – + – – + – – – –
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Хімічна – – – + + – + – – –
Харчова – – – – – + – – – +
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*Складено авторами на основі інтернет-ресурсів компаній

Наведена таблиця містить інформацію лише про частину
ФПГ, що діють в Україні. Взагалі, на українському ринку пред-
ставлено 43 компанії, які позиціонують себе як ФПГ. Аналіз ви-
бірки ФПГ, які представлено у табл. 2, свідчить про те, що у
складі ФПГ обов’язковою є фінансова установа (найчастіше це
комерційний банк, страхова компанія тощо).

Об’єднання банків із промисловими підприємствами має здій-
снюватися на наступних принципах:

o добровільний і платний вхід й можливість виходу при від-
шкодуванні втраченою групою вигоди;

o відкритість для прийняття нових членів, якщо їх включення
забезпечить синергетичний ефект;

o добровільне делегування частини управлінських функцій
центральній компанії або холдингу;
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o збереження автономності кожного із членів угрупування;
o зобов’язання проведення єдиної стратегічної політики;
o наявність поточних рахунків підприємств тільки в банках,

що входять у ФПГ;
o пріоритетна орієнтація банків альянсу на обслуговування

підприємств ФПГ і досягнення цілей ФПГ.
Торкаючись практики, варто зауважити, що у складі ФПГ

«Систем Кэпитал Менеджмент» діють банки ПАТ «ПУМБ», ПАТ
«Ренессанс Кредит», а також страхові компанії СК «АСКА» та
СК «АСКА Лайф». У складі групи «Інтерпайп» — ПАТ «Кредит-
Днєпр», ПАТ «Дельтабанк». Наявний банк і в такій ФПГ, як гру-
па «Приват» — ПАТ КБ «Приватбанк» тощо. Отже, роль банків у
ФПГ важко недооцінити. Її можна розглядати з двох позицій: по-
зиція кептивного банку та позиція фінансового центру групи.

Позиція кептивного банку полягає у тому, що банк здійснює ви-
ключно обслуговуючу функцію: узгоджене з ФПГ управління го-
тівковим грошовим потоком, ліквідністю членів ФПГ, а також не-
значна роль у прийнятті інвестиційних рішень. Тобто тут спос-
терігається високий ступінь залежності банку від політики всієї ФПГ.

Позиція фінансового центру групи передбачає у тому, що банк
знаходиться у центрі всіх фінансових потоків ФПГ. Тобто, він
самостійно здійснює фінансовий менеджмент всієї ФПГ. Банк діє
в групі як компетентний радник і рівний партнер. Зазвичай, такий
банк виступає ініціатором організації ФПГ.

У розрізі аналізу діяльності ФПГ варто наголосити на тому, що
участь банку у ФПГ є також вигідною з багатьох причин, серед яких
можна назвати розширення фінансової бази банку, прискорення
оборотних коштів, оптимізація розрахунків, підвищення інформа-
тивності через доступ до поточних рахунків членів групи, підви-
щення рівня кредитоспроможності, можливість формування інвес-
тиційного та кредитного портфеля з нижчим ступенем ризику тощо.

Продовжуючи аналіз діяльності даних ФПГ, зазначимо, що з
табл. 2 також видно, що вони є учасниками великого бізнесу. Тобто
такого, який потребує значних ресурсів, і не тільки фінансових, але
й природніх, основних фондів, інтелектуальних. Як бачимо, україн-
ським ФПГ притаманна прив’язка до конкретних регіонів, де скон-
центровані їх ресурси, і які є плацдармом для розширення горизон-
тів подальшої діяльності. Іншими словами, це регіони Східної
України (природні ресурси зосереджені саме там) і м. Київ (очевид-
но, через те, що це столиця України). Однак, не варто робити висно-
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вок про те, що тільки в цій частині нашої країни є ФПГ. Так, напри-
клад, ФПГ «Росан» м. Львів, у склад групи входять 16 підприємств
різного напрямку: поштовий оператор «Росан», компанія по управ-
лінню активами «Росан-Капітал», інвестиційна компанія «Росан-
Інвест», митно-ліцензійний оператор «Росан-Глобал», служба кур’єр-
ської доставки «Міст Експрес», компанія по пасажирських переве-
зеннях «Європа-Туринг-Україна», туристична компанія «Міст-Тур»
тощо. Або ж Універсальна інвестиційна група у м. Львові. До її
складу входять ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ВАТ «Концерн Хліб-
пром», ВАТ «Страхова компанія»Універсальна», ВАТ «Компанія
страхування життя»Універсальна», ТзОВ «Український полімер»,
ТзОВ «Лізингова компанія «Універсальна».

Здійснений аналіз дає змогу побачити також, що формування
ФПГ поза межами сектора чорної металургії — досить рідкісний
випадок в українській економіці. Але ці випадки необхідно також
враховувати, оскільки, по-перше, групи, що виникли тут можна
також кваліфікувати як ФПГ; по-друге, значення цих груп зрос-
татиме в перспективі (в міру нормалізації економіки). До таких
ФПГ, окрім розглянутих у вибірці, можна додати корпорацію і
«Укравто». В її структурі можна побачити понад 40 компаній, се-
ред яких і завод «Автозаз», автозаправні комплекси, автомобільні
представництва, готельні підприємства, туристичні компанії.

Отже, діяльність ФПГ справила на економіку країни безумов-
но позитивний ефект. Послідовно почалося пожвавлення галузей,
що обслуговували діяльність підприємств, які потрапили в коло
інтересів бізнес-груп.

Залежно від ініціатора створення та мети формування банки у
структурі ФПГ відіграють неоднозначну роль. З одного боку, банк
у ФПГ — це її ядро, головна організація, яка диктує умови та стра-
тегіїї учасників ФПГ і ФПГ у цілому. Такі ФПГ створюються з ме-
тою диверсифікації фінансово-кредитних ресурсів. З іншого боку,
банк — це організація, функції якої обмежуються обслуговуван-
ням членів ФПГ. Зазвичай, у таких структурах питання про необ-
хідність банку у групі постає після створення ФПГ, тобто таким
чином банк виконує другорядну функцію у формуванні.
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