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Останнім часом найбільш поширеними формами організаційних формувань
об’єднання капіталу в Україні стали виступати фінансово-промислові групи (ФПГ), тобто
об’єднання юридично самостійних компаній, що формуються за допомогою фінансових
методів, і насамперед - участі в акціонерному капіталі. Створення об’єднання підприємств
є одним з найважливіших напрямів реструктуризації підприємств усіх форм власності. Таке
об’єднання повинно відповідати чинному законодавству і забезпечувати захист
вітчизняних товаровиробників та прибутковість їх діяльності.
Основними різновидами фінансово-виробничих груп є концерни, корпорації,
фінансові групи (в яких холдингові функції виконують банки), фінансові угрупування (в
організаційному відношенні - менш чітко оформлені об’єднання), холдингові об’єднання,
промислово-фінансові (в Україні) групи [1].
Фінансово-промислові групи як організаційно-правова форма існування бізнесу
мають ряд переваг, до яких можна віднести:
- зниження ймовірності банкрутства та підвищення фінансової стійкості підприємствучасників;
- можливість створення потужної матеріально-фінансової та наукової бази;
- розширення можливостей виробництва високоякісної продукції, яка буде
конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
- перерозподіл функцій управління за рахунок передачі частини повноважень
керуючим органам ФПГ;
- вирівнювання податкової політики підприємств-учасників ФПГ;
- формування цінової політики, орієнтованої на створення конкурентної ціни;
- диверсифікація фінансового та комерційного ризику за рахунок диверсифікації
діяльності підприємств-учасників ФПГ.
Роль фінансових установ у формуванні та діяльності фінансово- промислових груп
підвищується за рахунок розширення можливостей об’єднання шляхом оптимізації
фінансових потоків. Оптимізація фінансових потоків здійснюється за рахунок
інвестиційного фінансування, управління фінансами корпорацій, управління проектами,
лізингу та венчурного фінансування [2].
Завдяки створенню фінансово-промислових груп в Україні можливо набагато краще
реалізувати конкурентні переваги конкретного промислового підприємства. Така ситуація
складається тому, що:
1. Промислова компанія-член ФПГ може набагато сильніше вплинути на економічні
відносини, значить доступна більш успішна реалізація власних конкурентних переваг.
2. Метою реалізації інвестиційного проекту являється забезпечення економікосоціального розвитку компанії та в загальному ФПГ. Вплив на стан інвестиційного клімату,
а також рівень результативності інвестиційної діяльності значно підвищуються для
компанії-учасника ФПГ.
3. Головна умова, яка забезпечує стійкий ріст промислового комплексу України – це
наявність інвестиційної діяльності. Найбільша ефективність спостерігається в разі надання
державної підтримки потужним бізнесовим структурам, в числі яких є ФПГ.
4. Зростання конкурентоспроможності потребує активізації інвестиційної діяльності
компаній (незалежно від форми власності), а також забезпечення залучення інвестиційного
ресурсу для того, щоб були реалізовані пріоритетні напрями розвитку. Цей перелік
можливостей значно зростає, якщо говорити про ФПГ.
5. Основний фактор, який характеризує активізацію інвестиційної діяльності
промислових підприємств – це розробка ефективних механізмів керівництва та координації
інвестиційним процесом [3].

Отже, фінансово-промислові групи виступають одним із видів корпоративних
об’єднань, які дозволяють значною мірою підвищувати конкурентні переваги учасників
об’єднання та сприяти забезпеченню їх фінансової стійкості. Високі технології та
інвестиційно-інноваційні проекти є ключовими чинниками економічного зростання та
підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку, що є необхідним, зважаючи на
експортоорієнтований характер промисловості.
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