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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 

 

В економіці будь-якої країни пануюче положення займають великі 

господарські комплекси, представлені потужними промисловими компаніями, 

які нерідко називають фінансово-промисловими групами. Фінансово-

промислова група (ФПГ) - господарське об'єднання підприємств, установ, 

організацій, кредитно-фінансових установ і інвестиційних інститутів, створене 

з метою ведення спільної скоординованої діяльності. 

До числа найбільш істотних характеристик ФПГ можна віднести 

наступні:інтеграція вхідних ланок не тільки через об'єднання фінансових 

ресурсів і капіталів, але також і через загальну управлінську, цінову, технічну, 

кадрову політику; наявність загальної стратегії; добровільна участь і 

збереження юридичної самостійності учасників; структура ФПГ дозволяє 

вирішувати багато питань (у тому числі проблеми, пов'язані з безпекою) з 

меншими витратами, чим на інших великих підприємствах і об'єднаннях. 

ФПГ можуть виникати на основі найбільших промислових або 

торговельних компаній, вплив і могутність яких забезпечують ним доступ до 

ресурсів кредитно-фінансових інститутів, або формуватися в результаті 

фінансової концентрації навколо кредитних або банківських організацій. Поява 

та зростання ролі ФПГ в українській економіці є закономірним явищем. Разом з 

тим особливості сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки визначають 

специфіку формування ФПГ. 

Необхідність створення ФПГ в Україні визначається такими факторами: 

потребою у створенні нової системи інвестування та формування інтегральних 

структур, здатних до саморозвитку; ростом фінансового капіталу, що є поки 

тільки потенційним інвестором виробництва; наявністю серйозної структурної 

та фінансово-інвестиційної кризи у промисловості, особливо у інвестиційній 
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сфері; необхідністю зміцнення та відновлення сформованих технологічних 

ланцюжків і коопераційних зв'язків у сфері виробництва. 

Українські ФПГ лише починають виходити на світову сцену, і поки їхній 

капітал не може зрівнятися з капіталом закордонних ФПГ. У процесі 

формування ФПГ в Україні зіштовхуються із цілим рядом проблем. Нерідко 

складні оформлені групи являють собою механічне об'єднання технологічно 

мало зв’язаних підприємств. Часто в групі відсутня реальна, єдина фінансова 

політика, здатна враховувати різні інтереси, що входять у групу, промислові та 

фінансові підприємства. Не вирішені до кінця проблеми оподатковування ФПГ, 

питання щодо підтримки їх з боку держави. Разом з цим діяльність ФПГ дуже 

важлива для нашої економіки, тому що у результаті інтеграції економічних, 

організаційних, технологічних і інтелектуальних потенціалів, їх учасників 

забезпечуються реальні механізми самофінансування, нарощування 

інвестиційних ресурсів для нових високоефективних виробництв.  

Ефективне функціонування ФПГ можливе лише за умови створення 

дієвої системи економічної безпеки. Автором досліджувалась система 

економічної безпеки ТОВ Холдинг «UMG», яка включає сукупність 

взаємозалежних заходів організаційно-економічного та правового характеру, 

здійснюваних з метою захисту діяльності підприємства від реальних або 

потенційних дій фізичних або юридичних осіб, які можуть привести до 

економічних втрат. Саме мінімізація втрат, або повне запобігання збитків, у 

першу чергу прогнозованих і потенційно ймовірних становить основною її 

метою. ефективність заходів щодо забезпечення економічної безпеки 

підприємства. До числа основних завдань системи економічної безпеки 

підприємства відносяться: проектування оптимальної організаційної структури 

підприємства; управління ризиками при реалізації ключових бізнес-процесів; 

контроль договірної діяльності; проведення перевірок і розслідувань; кадрова 

безпека; захист інформації та фізична охорона об’єктів.  

Особливе місце у забезпеченні економічної безпеки підприємства займає 

захист інтелектуальної власності в частині відомостей, що становлять 
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комерційну таємницю. На сьогоднішній день ТОВ Холдинг «UMG» вважається 

досить рентабельним і ефективним підприємством в галузі видобутку глини. 

Дане підприємство має досить широку і розгалужену систему збуту, тобто 

ефективну дистриб’юторську мережу, завдяки якій і великому асортименту 

продукції підприємство протягом останніх трьох років займає лідируючи 

позиції на українському ринку видобутку корисливих речовин. 

Використовуючи у власному виробництві вітчизняну сировину ТОВ Холдинг 

«UMG» сьогодні постачає свою продукцію в Росію, Білорусь, Іспанію, Італію, 

Туреччину, Індію та Польщу тощо і цей список постійно поповнюється новими 

державами. 

Проблема підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності і 

забезпечення механізмів отримання міжнародних конкурентних переваг для 

ТОВ Холдинг «UMG» у сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі, 

поглибленні кооперації і спеціалізації підприємств і подальшого розвитку 

глобальної економіки пов'язана, насамперед, із завоюванням нових і   

утриманням старих міжнародних конкурентних переваг, які є ключовими 

факторами успіху кожного підприємства в конкурентній боротьбі та 

внутрішньому і іноземних ринках. Але, способи, методи, механізми і шляхи 

досягнення цієї мети різні у різних підприємств. Тому, як результат, у 

конкурентній боротьбі перемагає та фірма, яка раніше від інших спромоглася 

за певних умов досягти конкурентних переваг на вітчизняному ринку і змогла 

перенести їх на іноземні ринки для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, тим самим утримавши старі і завоювавши нові міжнародні 

конкурентних переваг, захопивши стійкий сегмент зарубіжного ринку. 

Особливої гостроти досліджувана проблема набуває в умовах посилення 

інтенсивності  міжнародної конкуренції на окремих міжнародних ринках, де 

від ТОВ Холдинг «UMG» необхідно постійно моніторити зміни попиту, 

пропозиції, вартості сировинних і інших матеріальних ресурсів, для досягнення 

сталих міжнародних переваг і підтримання високих конкурентних позицій на 

ринках. 


