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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в багатьох країнах світу

активізується процес зрощування
банківського і промислового капі'
талів. Цей процес відображає об'єк'
тивні тенденції сучасного розвитку
економіки і створює всі передумови
для формування потужних фінансо'
во'промислових груп (ФПГ). Взає'
мозв'язок та взаємодія основних
видів капіталів досягнув такого сту'
пеня, що існування кожного з них
окремо вже неможливе.

Формування фінансового капіта'
лу шляхом інтеграції банківського і
промислового капіталів постає зако'
номірним результатом реалізації об'
'єктивних тенденцій у розвитку ви'
робництва й капіталу, а отже, має
свою закономірну логіку. Означений
процес зумовлений постійним роз'
ширенням капіталу, його входжен'
ням у нові сфери розвитку економі'
ки задля максимізації прибутку і
мінімізації витрат через його кон'
центрацію і централізацію. Останні
як взаємозумовлені й взаємозалежні
процеси сприяють ефективній кон'
центрації виробництва. Саме тому
важливо виявити і дослідити головні
особливості формування та подаль'
шого розвитку фінансового капіта'
лу задля максимального сприяння
даному процесу у вітчизняній еко'
номіці. Власне дана проблема й ак'
туалізує саму тему презентованої
статті.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ З

ПРОБЛЕМИ
Деякі питання, аспекти теми зап'

ропонованої статті досліджують та'
кі вчені, як: Л. Алексеєнко, В. Бази'
левич, В. Бовикін, О. Богомолова,
Є. Борисов, В. Геєць, С. Глазьєва,
В. Макарова, А. Чухно та інші.

Метою даної статті є виявлення
і характеризування головних особ'
ливостей формування та подальшо'
го розвитку фінансового капіталу в
Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Функціонування вітчизняної
економіки як ринкової доцільно роз'
ділити на дві фази: перша фаза —
руйнування старого порядку; друга
фаза — створення нового громадсь'
кого порядку (ефективної ринкової
системи господарювання). Тому
важливим є виявлення та чітке фор'
мулювання головних проблем, роз'
в'язання яких уможливлює розвиток
економіки як ефективної ринкової
системи. В даному разі йдеться про
такі проблеми, як: приборкання
інфляції; подолання бюджетного
дефіциту шляхом залучення банкі'
вських кредитів; зменшення прихо'
ваного безробіття; прискорення
адаптації підприємств до нових умов
господарювання; зменшення витрат
виробництва; оновлення існуючих

фондів через максимально можливе
залучення інвестицій і т. ін. Нероз'
в'язання означених проблем сповіль'
нить перехід (якщо не відкине його
на роки) до ефективного ринкового
господарства, знизить рівень конку'
рентоспроможності вітчизняної
економіки, призведе до посилення
впливу іноземного капіталу на внут'
рішньому ринку.

Основним завданням на даному
етапі розвитку виробництва країни є
прискорене подолання перерахова'
них бар'єрів, відновлення економіч'
ного зростання, активізація струк'
турної перебудови тощо. Підвищен'
ня ефективності економіки, подо'
лання її спаду і стабілізація еконо'
міки країни потребують збільшення
обсягу інвестицій, оскільки спад в ос'
новному зумовлений різким скоро'
ченням і зміною структури капіталь'
них вкладень. Можливості нарощу'
вання державних інвестицій через
відсутність коштів обмежені. Тому
за сучасних умов найважливішим
завданням постає підвищення ефек'
тивності інвестицій, які давали б від'
дачу в максимально короткий часо'
вий термін і уможливили подолання
тенденції спаду у виробництві. Роз'
в'язанню означеного завдання може
сприяти трансформація і/або пере'
творення власності, стимулювання
створення великих організаційно'
господарських структур, які мають
значні переваги в управлінні, інвес'
туванні коштів у виробництво конку'
рентоспроможної продукції, зни'
женні витрат виробництва й обігу.

Незважаючи на всі труднощі, ха'
рактерні сучасній українській еко'
номіці, простежується тенденція до
концентрації промислового і банкі'
вського капіталів, інтеграції остан'
ніх у фінансово'промисловий капі'
тал. Об'єднання означених капіталів
уможливлює збільшення обсягу
інвестицій у виробничі проекти за
рахунок власних і запозичених
коштів. Подолати всі штучні пере'
шкоди на шляху до такого об'єднан'
ня і розробити заходи для оператив'
ної державної підтримки даного
процесу в пріоритетних напрямах
розвитку економіки країни можна
тільки за умови вироблення єдиного
методологічного підходу до дослід'
ження й регулювання процесу руху
фінансово'промислового капіталу,
удосконалення механізму функціо'
нування і управління рухом інтегро'
ваного капіталу в суспільному від'
творенні. При цьому важливо ство'
рити дієвий інструментарій економ'
ічного аналізу фінансово'промисло'
вого капіталу, який уможливив би
формування спільної основи у вит'
лумаченні дослідниками таких по'
нять, як: промисловий, банківський і
фінансовий капітал, визначення ор'
ганізаційних структур фінансового
капіталу, оскільки її й дотепер не'
має.

Якщо розглядати капітал як рух
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вартості, що приносить прибуток
(певне прирощення), то промисло'
вий капітал відображає рух капіта'
лу в сфері виробничої діяльності,
вкладення коштів у господарську
діяльність, їх інвестування. Банківсь'
кий капітал відображає сутність гро'
шового капіталу, випущеного в обіг
інвестування у господарську діяль'
ність і дохід як результат даного обі'
гу. Промисловий капітал перебуває
в безперервному русі, що забезпе'
чується за рахунок послідовного
проходження його стадій і зміни
функціональних форм. Промисло'
вий капітал у формі грошового капі'
талу створює необхідні передумови
для початку процесу виробництва
через купівлю засобів виробництва і
робочої сили. Відповідно би грошо'
вий капітал перетворюється на про'
дуктивний, який у процесі виробниц'
тва створює відповідну кількість
продуктів. Перехід у товарну форму
капіталу є умовою подальшого пере'
творення на грошовий капітал, що
стає більшим на величину додатко'
вої вартості, створеної у процесі ви'
робництва. У процесі відтворення
форми капіталу не лише перетворю'
ються одна на іншу, а й функціону'
ють одночасно грошовий, продук'
тивний і товарний капітали. Пара'
лельна наявність різних форм капі'
талу є передумовою розвитку позич'
кового капіталу [1].

Якщо розглядати банківський ка'
пітал з позиції відтворювального про'
цесу, то характерною рисою його
кругообігу є відсутність стадій вироб'
ництва і реалізації. Адже сенс його
руху в наданні грошового капіталу
підприємцю з метою збільшення до'
ходу за рахунок його участі в госпо'
дарській діяльності. Ринковій системі
характерний рух одного та іншого
виду капіталу, однак дотепер авто'
номно існуючі і функціонуючі капіта'
ли об'єднуються задля посилення
впливу на промислове виробництво й
отримання прибутку. Дане утворен'
ня постає не різнорідною сумою про'
мислового й банківського капіталів, а
специфічною системою, наділеною
новими властивостями, у тому числі
зміненим характером руху й формою
кругообігу капіталу. Коли здійс'
нюється спільне використання інди'
відуальних капіталів з різними круго'
обігами і циклічною оборотністю, то
вони взаємно доповнюють один одно'
го, уможливлюють переорієнтування
ресурсів у новому утворенні з метою
підвищення прибутковості, відновлю'
вання порушеної рівноваги. Різно'
рідні індивідуальні капітали в єдиній
економічній системі дають віддачу
значно більшу їх суми при само'
стійному придбанні підприємством
елементів виробництва виробництво
і реалізація готових продуктів, поста'
ючи функціями промислового капіта'
лу, зазнаючи розбіжностей в часі й
просторі, створюють умови для ви'
вільнення коштів з обороту, які при
інтеграції з банківським капіталом
одночасно йдуть у зворотному на'

прямі, дозволяючи концентрувати
кошти і розв'язувати свої госпо'
дарські проблеми, не виходячи за
межі кругообігу капіталу. Кругообіг
об'єднаного промислового і банкі'
вського капіталу можна подати у та'
кий спосіб:

Г'т'Г ',
де Г — грошовий капітал, авансова'
ний промисловими та банківськими
структурами; Т — необхідні елемен'
ти для здійснення виробництва в
процесі інвестування; Г ' — кошти,
отримані в результаті процесу інве'
стування, де Г ''Г постає як прибу'
ток/ прирощення грошей.

Об'єднаний промисловий і банк'
івський капітал, що посилює вплив на
процес виробництва і отримання по'
стійного доходу в процесі інвесту'
вання, можна охарактеризувати як
фінансово'промисловий капітал,
який відрізняється від сучасного
фінансового капіталу своїми складо'
вими. За твердженням Є. Борисова,
фінансовий капітал виникає в про'
цесі переплетення економічних
зв'язків, всі конкретні форми госпо'
дарської діяльності (промислової,
торгової, банківської) об'єднуються
в єдину цілісність [2, с. 358—360], а
фінансово'промисловий капітал
інтегрує в собі лише капітали про'
мислового і банківського секторів.
Перед сучасною економічною тео'
рією постає завдання проаналізува'
ти особливості й закономірності ру'
ху фінансово'промислового капіта'
лу за тих умов, які склалися в Укра'
їні, визначити межі розширення ка'
піталу. Адже тільки достатній (а не
будь'який) обсяг капіталу може по'
ставати умовою неперервності кру'
гообігу як на окремому підприємстві,
так і в країновій економіці загалом.
А звідси — необхідність його дослі'
дження як на мікро', так і макрорівні
країнової економіки. Відтворюваль'
ний процес на мікрорівні потребує
розробки особливих способів управ'
ління і регулювання напрямів по'
токів капіталу в його функціональ'
них формах. Макрорівневий аналіз
передбачає дослідження механізму
функціональних зв'язків між індиві'
дуальними кругообігами капіталів,
виявлення зовнішніх чинників, що
визначають процес капіталоутворен'
ня, масштаби державних видатків,
розміри заощаджень в економіці як
основи інвестицій, рівень розвитку
фінансового ринку тощо.

Інтеграція промислового і бан'
ківського капіталів знаменує не лише
виникнення фінансово'промислового
капіталу, але і формування саморегу'
льованих організаційно'господарсь'
ких структур — фінансово'промисло'
вих груп (ФПГ) — як наслідок розвит'
ку даного капіталу у вітчизняній еко'
номіці. ФПГ є одним із найважливіших
елементів сучасної економіки будь'
якої країни світу, спрямованої на роз'
виток виробничого сектора, досягнен'
ня стійкого економічного зростання.
Інтеграція промислового і банківсь'
кого капіталу, що здійснюється ФПГ,

забезпечує конкурентні переваги у
сфері технологічного розвитку, що
є джерелом стратегічного зиску для
всіх учасників ФПГ. Об'єднання ре'
сурсів ФПГ виступає необхідним за'
собом у розробці чи набутті нової
технології, організації нових галу'
зей, подоланні перешкод входження
в уже існуючі, в освоєнні іноземних
ринків збуту [3]. У фінансово'про'
мислових групах акумулюються
фінансові ресурси з метою проведен'
ня інвестицій у господарську діяль'
ність і максимізації прибутку всіх
учасників консолідованого капіталу.
Разом з тим, світовий досвід свід'
чить, що переваги ФПГ проявляють'
ся не стільки в поточній рентабель'
ності, скільки у вирішенні стратегіч'
них завдань технологічного та інно'
ваційного розвитку. Економічна на'
ука ще має дослідити процес і з'ясу'
вати, як саме поєднуються різні кап'
італи, на яких принципах грунтуєть'
ся інтеграція, як домогтися узгод'
ження економічних інтересів групи,
її учасників і держави, визначити
конкретний механізм взаємозв'язків
і взаємодії учасників ФПГ. Харак'
терною рисою об'єднання різних ка'
піталів є не тільки посилення інтег'
рації в процесі особливого кругооб'
ігу фінансових коштів у рамках ФПГ,
але і здійснення загальної цінової,
технічної, управлінської та кадрової
політики, вироблення загальної
стратегії при збереженні юридичної
і певної економічної самостійності
підрозділів, що представляють різні
форми капіталу [4].

У рамках однієї статті неможли'
во виявити та охарактеризувати
особливості й переваги інтеграційно'
го процесу промислового і банківсь'
кого капіталу. Однак, з огляду на те,
що сучасній українській економіці
притаманні високий ступінь ризику
через недосконалу законодавчу
базу, інфляційні явища, спад в еко'
номіці, низький платоспроможний
попит населення і відсутність сти'
мулів розвитку багатьох виробництв,
спостерігається стримування пере'
творення накопичених коштів у інве'
стиції. Тому викликає інтерес об'єд'
нання зусиль учасників ФПГ з метою
зниження несистематичних ризиків
[5]. Якщо систематичні ризики, вик'
ликані інфляційною, дисконтною,
валютною політикою, перебувають
за межами сфери впливу підрозділів
ФПГ, то несистематичні можуть
бути зменшені. Методом зниження
ризику постає процес диверсифі'
кації. Фінансові, галузеві ризики
знижуються при розподілі капіталу
в різних напрямах. Зниження до'
ходів у одному напрямі перекри'
вається можливістю підвищення до'
ходів у інших сферах діяльності. У
такий спосіб уможливлюється по'
єднання функціонування капіталу і
його прибутковість, що забезпечує
стабільність і незалежність інвес'
тицій від ринкових потрясінь.

Відомо, що кожна ланка фінан'
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сово'промислової групи несе свій
тягар ризику при інвестуванні: ви'
робничі ланки стикаються із своєю
часткою ризику при доведенні еле'
ментів виробництва до самого про'
цесу виробництва, при безпосеред'
ньому виробництві й доведенні про'
дукту до торговельної ланки, торго'
вельні структури мають цілу групу
ризиків, пов'язаних з реалізацією
товарів і доведенням їх до конкрет'
ного споживача, фінансово'кредитні
структури ризикують своїм грошо'
вим капіталом і доходом. Тому про'
цес диверсифікованості капіталу не'
обхідно розглядати як неминучість і
докласти всі зусилля, аби спрямува'
ти його в русло узгодження всіх еко'
номічних інтересів. З цією метою по'
трібно стимулювати розвиток таких
підприємств ФПГ, які дають гроші й
будуть давати їх ще протягом певно'
го періоду часу, причому одночасно
підготовлювати основу для підпри'
ємств, які бурхливо розвиваються.

Особливе місце у відтворюваль'
ному процесі капіталу фінансово'
промислової групи має зайняти бан'
ківський капітал. У сучасній еконо'
мічній літературі вже чітко виділило'
ся два підходи до даного питання:

1) участь банківського капіталу в
інтеграції має бути обмеженою;

2) утворення при значній частці
банківського капіталу недовговічні.

Промисловий і банківський ка'
пітали повинні бути зацікавлені в
об'єднанні зусиль, можливо, навіть
виробничим підприємствам необхі'
дно робити перші кроки назустріч,
представляти прибуткові інвес'
тиційні проекти. Сьогодні мотиви
участі в ФПГ значної частини банків
не виходять за межі розрахунково'
касового обслуговування і запобі'
гання втраті клієнтів. Адже будь'
яка фінансово'кредитна установа
може одержувати значні доходи, не
ризикуючи, за рахунок суто грошо'
вих операцій. Банківський капітал
готовий приєднатись до операцій з
мобілізації коштів і спрямування їх
у широкомасштабні інвестиційні
проекти. Його використання як ос'
новного елементу системи фінансо'
во'промислового капіталу забезпе'
чує не лише депозитно'позичкове
обслуговування підприємств ФПГ на
високому професійному рівні, але й
дозволяє скоординовано здійс'
нювати необхідну кредитно'фінан'
сову підтримку всіх учасників на ос'
нові оперативного перерозподілу
наявних грошових ресурсів на
пільгових умовах, гарантує залучен'
ня іноземного капіталу. Нерідко бан'
ки беруть на себе розроблення кон'
цепції формування ФПГ та її орга'
нізаційного проекту, прагнуть пе'
редбачити в ньому створення єдино'
го фінансово'розрахункового цент'
ру. Це сприяє перетворенню голов'
ного банка з центральною компанією
в підрозділ з аналізу і стратегічного
планування групи. Все це уможлив'
лює забезпечення стабільності вели'
кої організаційно'господарської

структури.
Сьогодні одним із завдань дер'

жавного регулювання має постати не
блокування об'єднання капіталів, а,
навпаки, — подолання всіх перешкод
на шляху до нього. Державі досить
визначити загальні напрями розвит'
ку фінансово'промислових груп,
впливати на їх розвиток, створюючи
економічне середовище для успішно'
го функціонування. Поки що успіхи
ФПГ досягнуті усупереч державно'
му регулюванню і законодавчій базі,
оскільки концентрація ресурсів умож'
ливлює знижування витрат вироб'
ництва і пожвавлювання інвестицій'
ного процесу. Тому відсутність дов'
гострокової стратегії постає основ'
ним недоліком діяльності багатьох
підприємств, що і пояснює їх праг'
нення до корпоративного управлін'
ня [5]. Розроблення організаційного
проекту фінансово'промислової
групи стало для багатьох каталізато'
ром переосмислення як поточних
проблем, так і перспектив розвитку.

Діяльність вітчизняних фінансо'
во'промислових груп має низьку
ефективність. Це зумовлено насам'
перед такими чинниками, як:

1) порушення нормальних кре'
дитно'грошових відносин у промис'
ловості;

2) посилення податкового тяга'
ря;

3) слабка зацікавленість кредит'
но'фінансових установ у фінансу'
ванні довгострокових інвестицій
промислових підприємств, учасників
фінансово'промислових груп;

4) відсутність коштів у централь'
ній компанії на придбання пакетів
акцій промислових підприємств, не'
досконалість механізму передачі в
довірче управління державної част'
ки акцій, низька ефективність вико'
ристання державної власності в ме'
жах ФПГ;

5) недостатній рівень консолі'
дації капіталів і недоліки механізму
управління консолідованими акціями;

6) скорочення регулюючої ролі
центральних компаній.

Саме поняття фінансово'про'
мислової групи не використовують
ще й дотепер для характеристики
фінансово'промислового капіталу,
яку зазвичай зводять до злиття ка'
піталів — системи участі. Світовий
досвід і господарська практика свід'
чать, що у міру розвитку ринкової
економіки виникають довгострокові
фінансові зв'язки й система участі
рано чи пізно доповнюється іншими
формами злиття, наприклад: особи'
стою унією, під якою розуміють
особисте представництво і взаємну
участь посадових осіб у керівних ор'
ганах промислових і фінансово'кре'
дитних установ, системою взаємної
участі в акціонерному капіталі, стій'
кими довготерміновими діловими
контактами. Необхідно не тільки
враховувати можливість прояву да'
ної форми злиття, але й готуватися
до неї, розробляючи заходи впливу
на процес формування професій'

ної корпоративної культури за умов
розвитку фінансово'промислового
капіталу. При цьому йдеться не
тільки і не стільки про можливості
спрощення взаємодії банків, страхо'
вих компаній і промислово'торго'
вельних підприємств, скільки про
нові сфери мотивування, що обов'яз'
ково залежать від результату спіль'
ної господарської діяльності учас'
ників ФПГ, про стимулювання без'
перервного професійного зростання
(знань, навичок, майстерності, ком'
петенцій тощо), про можливість
участі у прийнятті рішень, пов'яза'
них з більшим ризиком, самореаліза'
цією підприємницьких здатностей.
Не останнє місце у сфері мотивуван'
ня займає причетність керівного
складу до успішно працюючої ком'
панії, її представництво як вітчизня'
ної корпорації на внутрішньому і
зовнішньому ринках. Подальша ін'
теграція капіталів неминуче приведе
до ускладнення управлінської струк'
тури фінансово'промислових груп.
Особиста унія буде розгалужувати'
ся. При цьому буде зростати роль
спільного членства в різних коміте'
тах і виконавчих, фінансових та ін'
ших радах ФПГ, тобто вже на дано'
му етапі необхідне створення гнуч'
кішого механізму розподілу й опера'
тивної передачі управлінських функ'
цій різним підрозділам — учасникам
об'єднаного капіталу. Для більшості
фінансово'промислових груп зали'
шатиметься актуальним завдання
посилення стратегічних мотивацій у
діяльності партнерів і зближенні
їхніх довгострокових економічних
інтересів.

Подальші науково'теоретичні
розвідки формування фінансово'
промислового капіталу в Україні ма'
ють необмежені перспективи. Адже
існують ще й дотепер невиявлені
особливості його формування, знан'
ня яких є важливими, якщо не основ'
ними, при розв'язання головних про'
блем розвитку країнової ринкової
економіки.
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