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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ
ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Особливостями формування господарських об’єднань в Україні можна визначити
наступне. По-перше, значна частина промислових підприємств повністю не
використовує свої виробничі потужності. По-друге, механізми ринкового
господарювання є недосконалими, частина економіки країни перебуває у тіні. По-третє,
галузі та підприємства, що працюють, не виділяють достатньо коштів для розширеного
відтворення. Тому за цих умов формування господарських об’єднань повинні
передувати певні організаційні заходи, які б дозволили забезпечити їм ефективне
функціонування.

Серед передумов створення та функціонування господарських об’єднань в Україні
можна відзначити (табл.1): інтеграцію в світове економічне господарство; захист
внутрішнього виробника; покращення фінансового стану та відновлення
платоспроможності окремих підприємств; формування предметно спеціалізованих
підприємств.

Таблиця 1
Передумови формування господарських об’єднань та їх наслідки

Передумови
формування

Сутність Наслідки врахування передумов
при формуванні господарських

об’єднань
Реорганізація,
спеціалізація

Недосконалість виробничої
та управлінської структури
підприємства, вузька
спеціалізація

Предметна спеціалізація
підприємства, стійкість в
конкурентній боротьбі,
своєчасне оновлення
виготовленої продукції з
найменшими матеріальними та
фінансовими втратами

Нестабільний
фінансовий
стан

Покращення фінансового
стану та відновлення
платоспроможності окремих
підприємств

Саморегулювання процесу
розвитку виробничої структури
промислових підприємств,
об’єднання слабких і сильних
промислових підприємств

Інтеграція
економіки
України у
світову
економіку

Відкриття внутрішнього
ринку прискорить вихід
українських підприємств на
світові ринки

Створення вітчизняних
транснаціональних корпорацій

Розвиток
інвестиційної
діяльності в
Україні

Відсутність умов для
розвитку відповідної
фінансової інфраструктури.
Недостатність засобів для
фінансування інвестиційних
проектів; слабка
матеріально- і науково-
технічної бази і застаріла
технологія, відсутність
резервних потужностей.

Забезпечення дієздатності
інвестиційних вкладень у
виробничу сферу за рахунок
єдності та взаємозв’язку всіх
відтворювальних процесів, що
дасть можливість отримати
максимальну віддачу за рахунок
чіткої схеми сфер діяльності
учасників і упорядкованої схеми
грошових потоків між ними.

Примітка: власна розробка автора
Передумовою формування господарських об’єднань є реорганізація виробничої

структури промислових підприємств. Вивчення існуючої виробничої структури



показало, що підприємства, які випускають продукцію кінцевого споживання, є
технологічно спеціалізованими. На підприємствах виконувались і виконуються дотепер
тільки складальні операції. На такі підприємства вузли, агрегати і деталі надходили з
великої кількості інших підприємств. Як приклад таких підприємств серед зарубіжних
концернів можна навести концерн Volkswagen, який володіє багатьма складальними
підприємствами у всьому світі. Як виняток можна привести унікальний приклад
виготовлення моделі автомобільного ряду Volkswagen, машини Polo sedan,
виробництво якого повністю відбулось у Росії на заводі «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
Загалом даним заводом станом на липень 2013р. виготовлено понад 400 тис.
автомобілів у режимі повного циклу [1].

Серед досліджуваних вітчизняних підприємства варто зазначити ПАТ «Концерн
Хлібпром», що об’єднує 10 переробних підприємств по виробництву хліба. Також
заслуговує уваги те, що до складу концерну входить завод хлібобулочних
напівфабрикатів, що вказує на вузьку спеціалізацію підприємств концерну [2].

«Концерт Галнафтогаз» працює у сфері роздрібної реалізації пального та супутніх
товарів через мережу заправних комплексів «ОККО». У складі концерну окрім 392
автозаправочних станцій є ще близько десяти власних нафтобаз, а також магазини,
ресторани, мобільні та акредитовані лабораторії [3].

Концерн «Українська електроніка» складається з декількох підприємств
спеціалізуються на електроніці. Сфера діяльності коцерну - розробка, проектування,
виготовлення, обслуговування систем диспетчерського контролю та систем оповіщення
про надзвичайні ситуації [4].

Концерн «Ярослав» об'єднує в собі групу виробничих підприємств, які
спеціалізуються на випуску постільної білизни, подушок, пледів, ковдр, нижньої
білизни, рушників, кухонного приладдя та інших видів домашнього текстилю. До його
складу входять: ПП "Ярослав", ТОВ "Фабрика Промінь", ВАТ "Богуславська суконна
фабрика", ВАТ "Стеблівська бавовняно-паперова прядильно-ткацька фабрика" [5].
Кожне іх перерахованих підприємств здійснює виробництва вузького асортименту
виробів (3,4 найменування).

Концерн «Поділля» працює у будівельній сфері. До його складу входить 5
будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії області. Станом на 2013р.
концерном підписано довгострокові угоди про співпрацю із 10 організаціями [6].
Характерною особлвістю цього концерну є те, що до нього окрім будіельно-
монтажного управління входять інші підприємства за принципом вертикальною
зворотної інтеграції (ТОВ «Поділля-Залізобетон», ТОВ «Поділля-Трансбувсервіс»,
завод «Буддеталь»). Для розвитку інвестиційної діяльності у складі коценрну працює
фінансова компанія «ВінІнвестБуд». Вона залучає кошти фізичних та юридичних осіб в
управління для фінансування будівництва підприємствами Концерну «Поділля» житла.

Особливістю господарських об’єднань (типу концерну) є те, що фінансування
інвестицій здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, що входять в
об’єднання, а також залучених за допомогою фінансово-кредитних установ в складі цих
структур коштів, зокрема коштів інституційних інвесторів, таких як вітчизняні і
закордонні банки, компаній з управління активами тощо.
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