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Вступ

Головним завданням для майбутнього України є перехід з «периферійної зони» світово!
го співтовариства до його центру. Як демонструє новітня історія країни, в цьому значну роль
має відіграти новий активний прошарок суспільства – підприємці, «носії великого приватного
капіталу». Саме вони створюють той впливовий попит на зміни, який може забезпечити стра!
тегічне просування національної економіки в цьому напрямку. Але в українському суспільстві
з боку влади в офіційній політиці основна увага все ще приділяється проблемам розвитку ма!
лого і середнього бізнесу. Поки що поза увагою залишаються питання розвитку великого капі!
талу, який продовжує сприйматися суспільством переважно негативно. В реальній офіційній
політиці держави як політичного утворення його просто не помічають. Сприяння розвитку ве!
ликого приватного капіталу залишається переважно «тіньовим» моментом у житті суспільства
і в політиці влади.

Разом з цим, не враховувати в офіційній політиці роль великого капіталу, при включен!
ні України до глобальних інтеграційних процесів, є історичною помилкою. Необхідно усвідом!
лювати, що великий капітал стає стрижнем української економіки, країноутворюючим факто!
ром у новій державі. І це – головна «зброя» у боротьбі між державами у світовому економічно!
му просторі. Великий приватний капітал – це перевага, а не якесь соціальне відхилення, пато!
логія, якої слід соромитися країні. Необхідно зробити все, аби суспільство усвідомило, що ті
переваги, які Україні запропоновані новітньою історією, виникають саме завдяки існуванню в
країні великого приватного капіталу. 

З іншого боку, великий національний бізнес ще й сам не усвідомлює себе найважливі!
шим країноутворюючим прошарком. Люди, що належать до нього, поки не ідентифікують се!
бе як єдиний соціальний прошарок, який несе частину відповідальності за майбутнє країни.
Сучасний український великий капітал формується в індустріальному економічному оточен!
ні і на його базі. Це дає національній економіці та національному капіталу можливість досить
ефективно і швидко зростати. Проте це – тимчасовий ефект, позитивність якого безперечна,
але історично обмежена. На сьогодні під його впливом йде активний процес реіндустріаліза!
ції української економіки зі всіма її негативними наслідками. Це не може не викликати стур!
бованості суспільства щодо майбутнього країни, в якій великий капітал почав формуватися і
міцніти на тлі індустріальних і сировинних виробництв. Сировинним та індустріальним еко!
номікам нема місця в центрі майбутнього постіндустріального світу, оскільки в постіндустрі!
альних економіках домінує виробництво послуг, заснованих на інформаційних мережах. Си!
ровинні та індустріальні економіки в світі переміщуються на «периферію». 

Основною сферою в реіндустріальній українській економіці, яка стала ґрунтом для
зростання великого капіталу, є сектор чорної металургії. На відміну від інших економічних сек!
торів він мав значні джерела для одержання збільшеної тіньової ренти за рахунок бартеру, різ!
ниці у зовнішніх та внутрішніх цінах, уникнення від податків тощо. Це дуже схоже на росій!
ську дійсність, в якій таким ґрунтом для виникнення великого приватного капіталу виявився
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паливно!енергетичний комплекс. Особлива позиція сектора чорної металургії в українській
економіці обумовлена високими, порівняно з іншими галузями, експортними можливостями.
Українським металургійним підприємствам вдалося знайти місце і закріпитися на світовому
стальному ринку. В результаті сектор став валютним донором для країни і донором великого
національного капіталу. Це був важливий момент, який вивів національну економіку з кризи і
надав стимулу для розвитку пов’язаних галузей – вугільної, коксохімічної, енергетичної, ма!
шинобудівної. Приватний капітал, який сформувався на базі металургійного бізнесу, є найпо!
тужнішим і найвпливовішим в Україні. 

Шлях формування і сучасна позиція великого українського капіталу постійно викли!
кають стурбованість і навіть негативну реакцію суспільства. І це цілком природно, оскільки
український капітал зародився і розвивався далеко не в стерильних історичних умовах, що не
могло не накласти негативного відбитка на його характер. Процес його початкового розвитку
співпав з періодом перелому, коли одна соціально!економічна система (соціалістична) зруй!
нувалась, а нова (ринкова) з великими муками і труднощами народжувалась. До того ж, у но!
вій самостійній країні фактично була відсутня міцна державність і розвинене громадянське
суспільство, результатом чого став послаблений контроль з боку суспільства над процесом
формування нового прошарку – приватного підприємництва. Але при цьому необхідно розу!
міти, що великий капітал – це енергія економіки суспільства. Як енергія він нейтральний, ре!
зультати його функціонування можуть мати і негативний, і позитивний характер. Все зале!
жить від ефективності контролю з боку суспільства. Чим скоріше суспільство усвідомить це,
тим швидше і надійніше зможе захиститись від негативних наслідків, збільшуючи позитивні
дії великого капіталу. 

У книзі відтворена жива історія, яка щодня змінюється. Автори фіксували її на основі
відкритої інформації різного роду, включаючи публічні оцінки цього явища з боку відомих
економістів, політиків і самих підприємців. Головне завдання для себе автори бачили у прове!
денні аналізу конкретних фактів і визначенні на їх основі глибинних механізмів появи і фун!
кціонування в Україні великого приватного капіталу, а також тенденцій, які у зв’язку з цим ви!
никають в українській економіці та суспільстві. 
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1
Виникнення великого приватного
капіталу

1.1. Предмет аналізу

Україна після розпаду СРСР успадкувала пострадянську економіку з усіма притаман!
ними їй ознаками. Незважаючи на те, що з 1985 р. в колишньому СРСР почалась так звана
«перебудова» економіки, вона все ще за своїм характером залишалася переважно державною.
В 1992 р., коли Україна була вже самостійною державою, частка державного сектора в основ!
них економічних показниках домінувала: вона становила у валовому суспільному продукті
70,0%, у національному доході – 62,1%, основних фондах – 73,2%, у середньорічній кількості
робітників і службовців – 82,9% (таблиця 1.1). Причому реальні масштаби державної власнос!
ті були ще більшими, оскільки у складі колективної власності зберігалась значна частка одер!
жавленої колгоспної власності та державних корпоративних прав. Недержавний сектор був
незначним – він складався з малих підприємств, кооперативів, орендних підприємств  і недер!
жавних корпоративних прав, які знаходились переважно у власності трудових колективів. Ве!
ликого приватного капіталу ще не було, він тільки мав сформуватися. 

Таблиця 1.1.

Структурні зміни в економіці України станом на 1992 рік1

Процес формування великого приватного капіталу в Україні багато в чому схожий
на аналогічні процеси в країнах, що виникли після розпаду СРСР, особливо в Росії. Це зро!
зуміло, оскільки приватний капітал в пострадянських економіках мав єдині коріння і схо!
же середовище (може, за винятком прибалтійських країн). Але при всьому цьому україн!
ський варіант формування великого приватного капіталу відзначався такими рисами, які
дають підстави для висновку про те, що в Україні під впливом численних факторів цей про!
цес набув помітної специфіки. 

7

1 Статистичний щорічник України за 1995 рік. – К.: Техніка, 1996. – С. 116!118.



Зовнішньо процес формування великого приватного капіталу на пострадянському просторі
проходив у форматі глобального світового процесу інтеграції капіталу – об’єднання промислового і
фінансового капіталу. В сучасних економіках розвинених країн виникали фінансово!промислові
групи (ФПГ), які об’єднували у своєму складі промислові підприємства і фінансові структури (бан!
ки). Найпотужніші з ФПГ набувають розмірів транснаціональних компаній (ТНК), що охоплюють
у своїй діяльності ряд країн. Саме ФПГ є стрижнем сучасних національних економік, визначають
траєкторії їх розвитку. В свою чергу, ТНК, які вийшли за межі національних економік і охоплюють
своєю діяльністю декілька країн, формують образ майбутньої глобальної економіки. 

Більшість пострадянських країн, що створилися після розпаду СРСР, при виборі фор!
мату функціонування великого капіталу використали кліше існуючих у світі ФПГ як найпри!
вабливішу форму інтеграції національних економічних агентів. Причому при виборі такої
форми переважне значення мали не стільки порівняльна ефективність і конкурентоспромож!
ність ФПГ, які продемонструвала світова практика, скільки високий ступінь її відповідності
потребам перехідного періоду, частина з яких нічого спільного з ринковою трансформацією не
мала. Під впливом дезорганізації колишньої єдиної господарської системи, яка раніше в ме!
жах СРСР управлялась централізовано командно!адміністративними методами, у економіч!
них агентів нових країн з’явились досить сильні специфічні стимули для інтеграції. З руйна!
цією командно!адміністративної системи в національних економіках нових країн створився
своєрідний вакуум. Потрібен був час, щоб на місці старої адміністративно!командної системи
відтворилося розвинене ринкове середовище. В цьому вакуумі економічні агенти, включаючи
державу, почали робити спроби відродження способів здійснення економічної діяльності.
Уряд і реформаторська еліта Росії, а слідом за нею й інших нових країн, найсприятливішим
способом для цього визнали створення ФПГ і навіть ТНК. 

До специфічних факторів, що підштовхнули уряди та реформаторську еліту постра!
дянських країн до такого рішення, можна віднести такі:

по�перше, після розпаду СРСР, за умов відсутності ринку, виникла потреба у віднов!
ленні технологічних і коопераційних зв’язків між підприємствами. Тим більше, що час!
тина технологічно пов’язаних між собою підприємств опинилась у різних країнах. В
Україні, наприклад, виробництво близько 70% загального обсягу промислової продук!
ції залежало від операційних постачань сировини, матеріалів і комплектуючих виробів
із Росії та інших колишніх союзних республік;

по�друге, на фоні економічної кризи та гіперінфляції у підприємств виник дефіцит
власних обігових та інвестиційних ресурсів. В той же час саме з цих причин банки на!
були можливості спекулятивного накопичення фінансових ресурсів. Проблему пере!
ливання фінансового капіталу можна було вирішити шляхом об’єднання промислових
підприємств і банків  в рамках ФПГ;

по�третє, за умов руйнації старої державної системи управління і повної відсутності
регуляторних механізмів, уряди нових країн могли здійснювати необхідний контроль
над численними економічними агентами тільки об’єднавши їх у великі ФПГ;

по�четверте, значним стимулом до об’єднання з боку самих агентів – державних під!
приємств і банків – стала надія на відновлення галузевих систем державного бюджет!
ного фінансування (держзамовлення) і державної підтримки.

Серед країн, що виникли на терені СРСР, найактивніше ФПГ почали формуватися на
базі державних підприємств і банків у Росії. В 1994 р. там був прийнятий закон про ФПГ, а че!
рез рік їх вже було зареєстровано близько ста. Пізніше великий приватний капітал успадкував
цю форму. В результаті потужні фінансово!промислові групи стали основною формою  росій!
ського великого приватного капіталу. В Україні в цей період також відмічаються досить напо!
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легливі дії з боку української влади і реформаторської еліти щодо підготовки законодавчої ба!
зи щодо ФПГ. Спостерігалась значна зацікавленість у створенні ФПГ та ТНК і з боку самих
економічних агентів – державних підприємств та банків. Причому сама ідея об’єднання фінан!
сового і промислового капіталу у форматі ФПГ була в основному імпортована саме з Росії. Вже
в 1995 р. в Україні був прийнятий Указ Президента «Про фінансово!промислові групи», який
за змістом наближався до російського варіанта. Але в такому вигляді реалізація ідеї ФПГ наш!
товхнулася на опір парламенту. Замість Указу Президента парламент прийняв Закон України
«Про промислово!фінансові групи», в якому стрижневі позиції були значно трансформовані. 

В результаті, на відміну від Росії, в Україні за дев’ять років, що пройшли з часу прий!
няття закону, не було створено жодної офіційної ФПГ. Лише у 2002 р. була єдина спроба ство!
рити ФПГ «Титан», але і та була невдалою. Великий капітал в Україні в своєму розвитку не
став використовувати форму офіційних ФПГ. Основна причина крилася в тому, що чинне за!
конодавство щодо ФПГ виявилось непривабливим для економічних агентів. Функціонування
в рамках ФПГ не давало їм переваг, а навпаки, за деякими позиціями, навіть погіршувало умо!
ви господарювання. Тому і влада, і самі державні підприємства почали застосовувати для офі!
ційного оформлення об’єднань державних підприємств інші організаційно!правові форми –
холдинги, акціонерні товариства з мережею дочірніх підприємств, концерни, корпорації. В
них, як правило, не існувало фінансового центру. Якщо таке об’єднання і включало банки, то
останні не виконували в них роль інвестиційного центру. Функції банків зводилися лише до
обслуговування розрахункових операцій членів об’єднання. 

Але економіка мала потребу в об’єднанні фінансового і промислового капіталу, особ!
ливо в секторах виникнення приватного капіталу. Після кількох років економічної кризи для
відродження або організації нового виробництва необхідно було залучати значні інвестицій!
ні ресурси. За цих умов в Україні з ініціативи найактивніших приватних структур поза межа!
ми законодавчого поля почали виникати неформальні бізнес!групи. Стосовно таких приват!
них бізнес!груп аналітики та ЗМІ почали широко застосовувати поняття «фінансово!про!
мислові групи», щоб відокремити їх від офіційно зареєстрованих інших видів об’єднань еко!
номічних агентів. Приватні бізнес!групи у свій час виникли і дотепер функціонують як об’єд!
нання підприємств, які не набули легітимного оформлення. Зовнішньо у них відсутні і деякі
атрибути ФПГ. На відміну від класичних ФПГ українські приватні бізнес!групи не мають у
своєму складі банків, які виконували б роль інвестиційних центрів. 

Незважаючи на відсутність офіційно зареєстрованої організаційно!правової форми
об’єднання і деяких зовнішніх атрибутів, за своїм внутрішнім характером українські приватні
бізнес!групи, що визначились в останні роки, мають декілька ознак, які дають підстави для
застосування до них поняття «фінансово!промислові групи»: 

насамперед, між агентами групи існують взаємовідносини, які є більш жорсткими, ніж
загальні відносини на ринку. Групи мають окреслені межі постійного контролю на ос!
нові корпоративних або інших прав більш!менш постійного характеру;

в групах існує стратегічний і фінансовий центр (управляюча компанія), яка контролює
діяльність групи, спрямовує її розвиток і забезпечує інвестиціями. У групах накопиче!
ний власний фінансовий капітал, або вони мають можливість акумулювати сторонній
капітал, який дозволяє здійснювати централізовану інвестиційну політику відносно
підприємств, що входять до її складу;

групи мають системний бізнес і проводять єдину стратегію розвитку. Функціонування
системного бізнесу та реалізація єдиної стратегії здійснюється через централізовану
багаторівневу систему управління.
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Приватні бізнес!групи, які не мають офіційного визнання, почали відігравати визначальну
роль в економіці та політиці країни і, за висновками аналітиків, їх стратегічне значення в майбут!
ньому збільшуватиметься. Вони створили помітний прошарок великого національного капіталу,
який має свій історичний шлях і специфічні ознаки. Цей капітал і став предметом нашого аналізу. 

1.1. Сфери і джерела формування великого приватного капіталу 

Виникнення приватних бізнес!груп припало на досить складний історичний період
розвитку України. Воно співпало з двома глибокими трансформаційними процесами у сус!
пільстві: формуванням нової незалежної держави, яка створилася на тлі колишнього СРСР, і
заміною адміністративно!командної постсоціалістичної економіки ринковою. Країна, яка ра!
ніше управлялась як адміністративний регіон, виявилась практично без власної державної ма!
шини і відповідної державної еліти, спроможної здійснювати керовані ринкові реформи. До
того ж, на цей історичний період в країні ще не існувало ринкових інститутів. Все це створи!
ло в Україні «вакуум» економічної і політичної влади, що знайшло прояв, з одного боку, в
слабкості обмежень неефективної економічної поведінки, з іншого – у відсутності захисту ді!
ючих економічних агентів. Ситуація ускладнювалась тим, що трансформаційні процеси, які
кардинально змінювали образ суспільства, супроводжувались структурною економічною кри!
зою, яка призвела до паралічу національної економіки, що тривав протягом перших семи ро!
ків існування нової держави. Кожний з перелічених факторів не міг не накласти відбиток на
характер і темпи процесу початкового накопичення приватного капіталу. 

Форма великого приватного капіталу, що виникла в Україні, була своєрідною і природ!
ною реакцією на існуючі умови. Історична необхідність змусила сформувати значний приват!
ний капітал замість державного, і він реалізувався тими засобами, яких йому надала конкрет!
на ситуація в державі. Глибока економічна криза, повільна ринкова трансформація економіки
і слабка держава створили серйозні перешкоди для нормальної і легітимної появи в україн!
ській економіці значного приватного капіталу. Всеосяжна криза призвела, практично, до пов!
ного припинення функціонування економіки і скорочення прибутків підприємств від еконо!
мічної діяльності. Держава була неспроможна проводити політику сприяння розвитку бізне!
су, чиновницький апарат охопила корупція. Іноземний капітал не надходить в Україну через
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Рисунок 1.1. Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту
(відсотки до 1990 р.)2

2 Статистичний щорічник України за 1999 рік. – К.: Техніка, 2000. – С. 41.



непривабливий інвестиційний клімат. Адже в країні не було правового захисту інвестицій,
власності і контрактів. Усе перелічене визначило інституціональні особливості виникнення
нового приватного капіталу в Україні: специфічність джерел прибутків (тіньові рентні при!
бутки), нелегітимність поведінки та зрощення капіталу з владою. 

У посткомуністичний період в Україні відбувся свого роду «зсув» джерел і форм при!
бутків порівняно з «нормальною» економікою. За визначеннями окремих аналітиків, у цей пе!
ріод в Україні з’явилася «рентоорієнтована поведінка» економічних агентів3. Найвигіднішою
формою максималізації прибутків стало захоплення «ренти» за рахунок встановлення кон!
тролю над товарними і фінансовими потоками підприємств, державними фінансами. Найе!
фективніше захоплення ренти в цей період здійснювалось такими трьома способами:

через трейдерську діяльність – продаж (розподіл) енергоресурсів, у першу чергу ім!
портованого газу. В регіонах ця функція надавалась наближеним до регіональної влади
приватним трейдерам. Оскільки підприємства були обмежені у фінансах, при поста!
чаннях їм газу трейдери широко використовували бартер. Трейдерські компанії одер!
жували від підприємств в оплату за газ продукцію за зниженими цінами і перепродава!
ли її за завищеними цінами переважно на зовнішніх ринках. У свою чергу, за відсутнос!
ті контролю самі трейдерські компанії часто ухилялися від оплати газу. У цей період
стрімко накопичувався газовий борг України перед Росією, який на 01.04.98 р. стано!
вив $1095 млн., у тому числі з боку комерційних структур – $450 млн4. У вугільній про!
мисловості трейдери масово використовували нееквівалентні ціни на вугілля й устат!
кування та матеріали, що постачалися ними до шахт, а також привласнювали величез!
ні бюджетні дотації, що надходили до галузі5;

через банківську діяльність – здійснення спекулятивних банківських операцій за умов
гіперінфляції, особливо при оперуванні фінансовими ресурсами підприємств і обслу!
говуванні фінансових програм регіону. В результаті спекулятивних операцій накопи!
чення банківського капіталу йшло досить швидко. Саме в цей період були створені ті
банки, які стали центрами потужних сьогодні бізнес!груп;

через приватизацію доходного державного системного бізнесу – приватизація здійсню!
валась за участю трудового колективу шляхом використання пільгових способів вику!
пу (наприклад, через оренду). Оплачувалось державне майно в розстрочку з доходів під!
приємства, взятого в оренду за низькими цінами. Поступово акції трудового колективу
акумулювались у топ!менеджерів таких підприємств або у зовнішніх інвесторів. 

Різні джерела виникнення значного приватного капіталу істотно вплинули на процес
формування і характер бізнес!груп. ЗМІ й аналітики за такою ознакою розділяють бізнес!гру!
пи на два типи (умовні назви). Перший тип – це так звані промислові бізнес!групи, що виник!
ли на базі трейдерського капіталу і приватизації державного системного бізнесу. До цього ти!
пу відносять бізнес!групи, стратегічними й інвестиційними центрами яких є керуючі компа!
нії, навколо яких об’єднані промислові підприємства. Якщо в групах і є банки, то вони відіг!
рають пасивну роль, обслуговуючи розрахункові операції їх членів. Найпотужнішими бізнес!
групами першого типу є: Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), Корпорація «Ін!
терпайп», ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), концерн «Укрпромінвест», корпорація
«УкрАВТО». Групи цього типу більш консолідовані й мають чітко визначений системний бізнес.
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4 Иван Величко. Российско!украинские отношения в газовой сфере выходят на уровень здравого смысла // 

Журнал «Энергобизнес»  №25 и №26.
5 http://www.whoiswho.ru/russian/Curnom/62000/power.htm.



Другий тип – це банківські бізнес!групи. Вони створювалися з ініціативи банків. Тому
саме банки відіграють у них роль стратегічного і фінансового центру. До найпотужніших біз!
нес!груп цього типу можна віднести групу «Приват» (ЗМІ й експерти так її назвали за назвою
головного банку групи – «Приватбанку»), групу банку «УкрСиббанк» і групу банку «Аваль».
На відміну від першого, ці бізнес!групи не мають чітко визначених меж консолідації. Початко!
вим мотивом встановлення банками контролю над підприємствами було закріплення за собою
зони банківського обслуговування. Тому в цих групах все ще превалюють інтереси ведення фі!
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Рисунок 1.2. Сфера і джерела формування найпотужніших
приватних бізнес'груп



нансового бізнесу. Банки – центри груп – ще остаточно не визначились щодо стратегії подаль!
шого розвитку групи підприємств, які потрапилили під їх контроль. Але в останні роки банки
все більше втягуються в управління підприємствами. Це дає підстави для тверджень аналіти!
ків про можливість у майбутньому формування на основі аморфної консолідації банківських
бізнес!груп повноцінних фінансово!промислових груп, навіть транснаціонального рівня. 

Оскільки формування великого приватного капіталу здійснювалось на фоні глибокої
економічної кризи, товарні і фінансові потоки, контроль над якими бізнес!групи захоплюва!
ли, переважно виникали у сферах зовнішньоекономічної діяльності. Саме за рахунок різниці
між внутрішніми і зовнішніми цінами створювались найбільші рентні прибутки. Історично в
Україні експортна діяльність в основному виявилась зосередженою в секторі чорної металур!
гії. Цей економічний сектор і став головною сферою виникнення великого капіталу і найпо!
тужніших приватних фінансово!промислових груп. В Україні сектор чорної металургії відіг!
рав у формуванні великого приватного капіталу ту ж роль, що й паливно!енергетичний сек!
тор у Росії. Унікальне значення цього сектора в процесі виникнення і зростання українського
великого приватного капіталу, безперечно, потребує окремого аналізу. Тому ця проблема док!
ладніше розглядається в розділі 2. Феномен України полягає в тому, що джерелом виникнен!
ня і росту нового капіталу став сектор, який в технічному та економічному плані був одним з
найвідсталіших у світі, і міжнародні економічні організації вимагали від українського уряду
його кардинального скорочення.

1.3. Етапи формування і стадії розвитку приватних бізнес'груп

В історії формування приватних бізнес!груп українські аналітики визначають два етапи,
межа між якими припадає на кінець 90!х років. До кінця першого етапу бізнес!групи вперше
визначились як специфічні регіональні фінансово!промислові групи або регіональні клани (так
їх назвали українські аналітики та ЗМІ за наявність кримінальних моментів у їхній діяльності).
Алгоритм виникнення і розвитку таких регіональних ФПГ, або кланів, у різних регіонах, а також
їхні характери багато в чому схожі. Початок груп поклали окремі найактивніші приватні компа!
нії (корпорації), які стали виконувати роль ядра, навколо якого поступово об’єднувались під!
приємства регіону. Ці об’єднання не мали легального характеру, оскільки не були офіційно заре!
єстровані. Вони скріплювалися тіньовими взаємовідносинами бізнесу і регіональної влади. Біз!
нес таких об’єднань підприємств замикався, як правило, в обмежених рамках окремих регіонів. 

Головними факторами початкового формування бізнес!груп у регіональному форматі
можна назвати два:

перший – це відсутність загальнонаціонального ринку і специфічне територіальне роз!
міщення підприємств різних галузей, характерне для пострадянської економіки України. Са!
ме тому перші бізнес!групи замикали свою діяльність в межах окремих конкретних регіонів,
де розташовувались галузі, в яких виникала можливість одержання в значних обсягах підви!
щеної тіньової ренти;

другий – механізм одержання прибутків за рахунок ренти міг існувати тільки за наявності
«особистої унії», з одного боку, менеджменту підприємств із трейдерськими компаніями і банка!
ми; з іншого – трейдерських компаній і банків з владою. На початковому етапі бізнес!групи, що ви!
никли, здійснювали контакт з владою на регіональному рівні. У посткомуністичних умовах ще бу!
ли живі традиції адміністративно!командного управління, і тому без сприяння регіональної влади
допуск недержавних суб’єктів на підприємства і до регіональних фінансів був би неможливий. 
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На практиці мало місце зрощення однієї!двох сильних приватних структур (компаній,
корпорацій) з регіональною владою. Цей альянс, фактично керував бізнесом на території ре!
гіону. Чиновники перетворились на таких же одержувачів рентних доходів, як і приватні біз!
нес!групи6. У свій час в Україні відмічали наявність чотирьох головних регіональних груп7: 

Донецька (корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», «Систем Кепітал Менед!
жмент», «АРС», «Данко», «Енерго», корпорація «Укрпідшипник»);

Дніпропетровська (Корпорація «Інтерпайп», група «Приват»), 

Київська (група «Футбольний клуб «Динамо», група банку «Аваль») 

Харківська (група банку «УкрСиббанк»). 

Таблиця 1.2.

Частка Донецької і Дніпропетровської областей у видобутку вугілля,
залізної руди, виплавці сталі та виробництві труб у 2000 р.8

Найпотужнішими регіональними ФПГ в Україні стали Донецька і Дніпропетровська.
Саме в цих регіонах були розміщені підприємства, контроль над якими давав новому капіта!
лу значні джерела ренти, а саме: металургійні і трубні підприємства, вугледобувні шахти та
видобування і переробка залізної руди.

З кінця 90!х років у функціонуванні приватних бізнес!груп з’явились нові ознаки, які
вже свідчили про початок нового етапу в їх розвитку. З нового століття спостерігається дере!
гіоналізація ФПГ. На сьогодні регіональні зв’язки бізнес!груп вже перестали відігравати виз!
начальну роль у діяльності великого приватного капіталу. Зменшення впливу регіонального
фактора у визначенні характеру функціонування бізнес!груп є наслідком ряду змін. На кінець
90!х років для найпотужніших бізнес!груп рамки регіону стали тісними, і вони почали вихо!
дити в інші регіони і на національний рівень. Перехід з одного територіального рівня на інший
супроводжувався відповідною зміною рівнів контактування капіталу з владою. Для ефектив!
ного функціонування потужного бізнесу визначальну роль починають відігравати офіційні рі!
шення центральної влади: призначення державних субсидій, різного роду преференцій, подат!
кових пільг, встановлення умов експортної діяльності тощо. Це, в свою чергу, призвело до
зменшення значення регіональної влади у системі взаємовідносин «влада!бізнес». 

Найдовше регіональна консолідація і регіональний характер зберігались у Донецькій
групі. І це не зважаючи на те, що найбільші бізнес!групи Донецького регіону вже почали ак!
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бізнес!групи, що виникли в цьому регіоні, не перетворились у майбутньому на потужні і не вийшли за
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групах. Саме ці чотири регіони стали базою для формування основних приватних бізнес!груп, які
набули загальнонаціонального значення.

8 Україна у цифрах у 2002 році. – К.: Консультант, 2003. – С. 70, 72!73.



тивно виходити на міжрегіональний рівень і навіть за межі країни. Консолідуючу роль у цьо!
му відіграв політичний фактор. Регіональний бізнес, зосереджений у Донбасі, основною сфе!
рою якого були металургія і вугледобування, у своїх контактах з центральною владою спирав!
ся на масовий шахтарський рух. Але за останні два роки найпотужніші з них – Корпорація
«Індустріальний Союз Донбасу» («ІСД») і Компанія «Систем Кепітал Менеджмент»
(«СКМ») – також втратили регіональний характер. Донецькі бізнес!групи набули в центрі не!
обхідного для них політичного та адміністративного ресурсу, що зменшило роль використан!
ня шахтарського руху як способу тиску на центральну владу.

У своєму розвитку приватні бізнес!групи пройшли декілька стадій – від переважно ті!
ньового існування до поступової цивілізації і наближення до світових стандартів ведення біз!
несу. Перша стадія – стадія тіньового існування – продовжувалася до кінця 90!х років. Ін!
шими словами, вона співпала з існуванням бізнес!груп у форматі регіональних ФПГ. Встанов!
лення контролю над підприємствами регіону спочатку здійснювалось способами, що мали в
основному тіньовий характер: різні напівлегальні фінансові схеми, які породжували кредитну
залежність; проведення заміни менеджерів своїми представниками; доведення до банкрутства
і купівля підприємств за заниженою ціною. Нерідкими були випадки встановлення контролю
над менеджментом державних підприємств і застосування силових методів. Невід’ємною ри!
сою приватних бізнес!груп, як уже відзначалося вище, був корупційний зв’язок з регіональ!
ною владою. Влада офіційно передавала під контроль групам найпривабливіші державні
об’єкти (енергетика, експортне виробництво, видобування сировини тощо). 

На фоні цього в українському суспільстві при характеристиці приватних бізнес!груп
досить тривалий період переважали негативні оцінки. На перший план при таких оцінках ви!
сувались такі негативні риси, як збагачення за рахунок викачування доходів з підприємств і
використання ресурсів суспільства. Наприклад, журналіст Ігор Маскалевич у статті «Інвен!
таризація олігархічної власності» пише: «Загалом, початок ХХІ століття країна зустріла з
цілком сформованою латиноамериканською моделлю економіки»9, що, як звісно, визнача!
лась у світі як найбільш корумпована й олігархічна. В перші роки свого існування регіональ!
ні ФПГ і окремі бізнес!групи, що входили до їх складу, мали аморфну конфігурацію, права
контролю над підприємствами в основному легітимно не фіксувались. Це був лише перший
начерк майбутніх груп. 

Друга стадія розвитку стала свого роду «перехідним» періодом у житті бізнес!груп. Во�
ни почали спрямовувати свої зусилля на частковий вихід з тіні. Аналітики відмічають, що з 2000 р.
бізнес!групи надзвичайно активізували процес виведення з тіні відносин власності: здійснюється
позиціювання власників. На практиці це проявилось у чіткішому «поділі» між групами об’єктів
власності. Якщо раніше досить часто 2!3 групи мали невизначені рамки контролю над тими ж під�
приємствами, то в останні роки групи послідовно перерозподіляють власність. Резонансним актом
в цьому ряду стало відокремлення у 2000 р. із складу «Індустріального Союзу Донбасу» компанії
«Систем Кепітал Менеджмент», в процесі чого були поділені активи, які раніше невизначено нале�
жали Донецькій регіональній групі. В результаті таких зусиль у 2002 р. вперше почала проявляти�
ся конфігурація найбільших і найвпливовіших українських бізнес!груп. Аналітики і ЗМІ на основі
зіставлення офіційної і неофіційної інформації почали оцінювати межі їх контролю.

В міру можливостей бізнес!групи свідомо починають уникати тіньових способів веден!
ня бізнесу. Дослідження, яке було проведені Світовим банком і ЄБРР, показало, що в Україні
у 2002 р., порівняно з 1999 р., відбулось безпрецедентне для східноєвропейських країн зни!
ження рівня корупції. Так званий «податок на хабарі» знизився за цей період з 3,1% до 2,2%10.
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Це було пов’язано з позитивними змінами, які відбулися в економічному, політичному і пра!
вовому середовищі країни. Зміцнення державних інституцій і правового поля збільшили для
підприємців ризики тіньової діяльності. Крім цього, тіньові угоди за своїм характером є нена!
дійним інструментом ведення великого бізнесу як у взаємовідносинах з владою, так і у взає!
мовідносинах з партнерами. У зв’язку з цим, всі бізнес!групи починають більше уваги приді!
ляти легітимності своїх дій. Досить яскравим прикладом тих років є набуття права власності
Донецькою регіональною групою на окремі об’єкти Донбасенерго. Група в цьому випадку від!
мовилася від застосування тіньових методів. Вона скористалася недосконалістю українського
законодавства, що дозволило обминути більш дорогу процедуру приватизації, підмінивши її
процедурою банкрутства. Це викликало великий резонанс у суспільстві. Почались спеціальні
розслідування, але дії групи виявились у правовому відношенні бездоганними. Це вперше у
прямій правовій боротьбі змусило владу погодитися з результатами дій приватної бізнес!гру!
пи, яка ще не мала підтримки у центральної влади11.

Значним стимулом для переходу груп до легітимних дій стало посилення конкуренції
між ними при виході за межі свого регіону. Так, одним з перших напрямків руху Донецької ре!
гіональної групи за межі регіону стала Дніпропетровська область. Група зробила спробу роз!
повсюдити свій вплив на Дніпропетровський трубний завод і Дніпропетровський металургій!
ний комбінат імені Петровського, якими вже опікувалась Дніпропетровська регіональна гру!
па. Під тиском конкуренції у бізнес!груп виникла досить практична проблема – їм вкрай не!
обхідно було легалізувати свої межі перед іншими конкурентами. До цього підштовхували
групи і потреби розвитку системного бізнесу. Для підтримки ефективної роботи підконтроль!
них підприємств, після декількох років економічної кризи, бізнес!групи були змушені вклада!
ти значні інвестиції в їх розвиток. Це, в свою чергу, вимагало використання більш надійних
правових інструментів захисту вкладених інвестицій. Бізнес!групи починають переходити від
тіньового до корпоративного контролю над підприємствами. 

Третю стадію – вона почалася орієнтовно з 2002 р. – можна назвати стадією «циві�
лізації» бізнес!груп, яку вони проводять активно і демонстративно. На цій стадії визначились
нові фактори, які мають великий стимулюючий ефект і виявились спроможними помітно
прискорити процес «цивілізації» українських бізнес!груп: 

по�перше, прагнення до відкритості почали диктувати нові комерційні інтереси. На ново!
му етапі зростаючі бізнес!групи зіштовхнулися з необхідністю залучення для розвитку
свого бізнесу значних зовнішніх інвестицій, оскільки українські банки та інвестори не
були спроможними надавати інвестиційні ресурси потрібних розмірах. Спілкування ж з
іноземними банками та інвесторами вимагало від груп прозорого і відкритого ведення
бізнесу. В результаті бізнес!групи починають розкривати свою фінансову інформацію; 

по�друге, це загроза можливого перерозподілу власності. Почуття загрози посилилось з
наближенням часу виборів президента. Оскільки в Україні доля бізнес!груп прямо зале!
жить від патронату влади, то всі розуміють, що при можливій зміні політичних фігур вини!
кає реальна загроза перерозподілу прав на підприємства. В цьому випадку своєрідною га!
рантію збереження статусу бізнес!групи є популярність і легітимність діяльності. Напівті!
ньова, пов’язана з офшорними компаніями група стає уразливою в цьому відношенні12.

Процес «цивілізації», передусім, знайшов найбільший прояв у розвитку промислових
груп. Банки поки що не визначають себе центрами бізнес!груп і дистанціюються від підпри!
ємств. Тому процес «цивілізації» торкнувся їх незначною мірою. Це не має відношення до ді!
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яльності самих банків, які досить прискіпливо дбають про свою репутацію. За оцінками ЗМІ
й аналітиків, найближче підійшли до світових стандартів ведення бізнесу дві найпотужніші
промислові групи – Корпорації «Інтерпайп» і «ІСД». Але про прагнення до прозорості і пуб!
лічності заявляють й інші групи. За словами директора компанії «СКМ» Ігоря Прасолова,
«СКМ» спільно з керівництвом підприємств прагне максимально наблизити ведення бізнесу
до західних стандартів. Потяг до «цивілізації» груп почав чітко проявлятися в подальшому
удосконаленні системи корпоративного управління підприємствами, структуруванні, прове!
денні політики прозорості і публічності ведення бізнесу. 

На сьогодні в усіх потужних промислових бізнес!групах створені центральні керуючі
компанії, яким належать корпоративні права і які здійснюють функції управління групою. На
теперішній час на підприємствах, що входять до складу найпотужніших бізнес!груп, здійсне!
но оновлення менеджменту. Підприємства, що входять до складу груп, розвиваються в рамках
загальної корпоративної стратегії. В таких групах, як «ІСД», «СКМ» та «Інтерпайп», страте!
гії для підприємств розробляються центральними компаніями. Завданням менеджерів окре!
мих підприємств є практична реалізація стратегічної програми, що прийнята топ!менеджера!
ми вищого рівня управління. Керуючі компанії концентрують у себе ключові функції управ!
ління – розпорядження інвестиціями і фінансовими ресурсами, загальну маркетингову полі!
тику, збут і зовнішньоекономічну діяльність, призначення вищих менеджерів. Для найбіль!
ших груп характерним є перехід до стратегічного менеджменту, який включає середньостро!
кові плани технічного оновлення виробництва і портфеля продукції. 

Проте уразливою ланкою сучасних бізнес!груп все ще залишається відсутність фі!
нансового центру. Свої фінанси групи продовжують акумулювати за межами країни, час!
тіше в офшорних зонах. Причому на сучасному етапі це вже стає одним із факторів, що не!
гативно позначається на веденні їх бізнесу. Досить красномовно це проявилось на участі
українських бізнес!груп у приватизації ключових для їх діяльності об’єктів. Так, у свій час
«ІСД» програла конкурс на продаж пакета акцій польського металургійного заводу Huta
Stali Czestochowa. «ІСД» було відмовлено в перемозі на підставі невизначеності джерел
доходів групи. Одним з аргументів критиків результатів конкурсу з приватизації україн!
ського Металургійного комбінату «Криворіжсталь» також стало твердження щодо нелегі!
тимності джерел доходів учасників Інвестиційно!металургійного Союзу («СКМ» та «Ін!
терпайп»), визнаного його переможцем. 

«Цивілізація» груп знаходить яскравий прояв у їх прагненні до прозорості і публічнос!
ті діяльності. Корпорація «Інтерпайп», наприклад, є першою групою, яка зважилася на прове!
дення аудиту центральної компанії і всіх активів, що входять до її складу, за міжнародними
стандартами. Роботу над консолідованою звітністю групи здійснювала відома іноземна кон!
сультаційна компанія Ernst & Young. Бізнес!групи беруть участь в публічних рейтингах, ство!
рюють відкриті сайти, постійно проводять прес!конференції, а також масові громадські і гума!
нітарні акції. Формувати позитивний імідж Корпорації «Інтерпайп» допомагає політика пос!
тійного меценатства. Корпорація організувала меценатську програму «Інвестиції в культуру»,
створила Фонд соціального рятування, який регулярно проводить добродійні акції, фінансує
деяких діячів культури13.

У свій час увагу громадськості привернула інформація про проведення «СКМ» кон!
курсу серед відомих міжнародних консультаційних компаній A.T. Kearney, Deloitte & Touche,
Ernst & Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers на підготовку стратегії розвитку і внутрішнє
перетворення Футбольного клубу «Шахтар». Перемогу здобула спільна пропозиція A.T. Ke!
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arney і PriceWaterhouseCoopers. Президент клубу Ренат Ахметов підкреслив, що його компа!
нія прагне розвивати футбольний бізнес як ефективну індустрію за західними зразками14.

Для українського приватного капіталу стає правилом доводити до громадськості най!
більш значні для груп події і заходи. Досить показним в цьому плані є оздоровлення ситуації
на Дніпропетровському металургійному заводі імені Петровського. Тут найдовше залишалась
непрозорою ситуація з власністю і вибором подальшої стратегії розвитку підприємства. ЗМІ
та аналітики протягом останніх двох років могли тільки робити припущення щодо боротьби,
яка таємно велась серед власників заводу, і що, кінець кінцем, викликало погіршення його ста!
ну. За непрямою інформацією, мова йшла про дві потужні бізнес!групи – «Приват» і «ІСД». В
липні 2004 р. вперше обидві групи зробили крок до публічності. Хід переговорів і характер
угоди, укладеної між групами «ІСД» і «Приват», широко висвітлювались і коментувались в
ЗМІ. «ІСД» поступилася своїм пакетом акцій групі «Приват», яка стала стратегічним власни!
ком заводу. Група «Приват» проголосила початок широкомасштабної реструктуризації заводу
для виводу його на світовий ринок чорного металу.15

Історично процес «цивілізації» великого приватного капіталу в Україні зайняв досить
короткий період – 2!3 роки. Саме протягом нього найпотужніші приватні бізнес!групи вий!
шли на світовий ринок. Але поки в країні не зміниться податкова система і не зменшаться по!
літичні й інвестиційні ризики, групи й надалі продовжуватимуть уникати повної відкритості
своїх фінансових потоків. Значною мірою подальший прогрес у подоланні тіньового характе!
ру діяльності великого українського капіталу залежатиме від того, наскільки, з одного боку,
український великий приватний капітал усвідомить свою державотворчу роль, з другого — як
зміниться характер державної політики, чи дбатиме вона про створення сприятливого середо!
вища для легітимного розвитку великого капіталу. 

1.4. Нова хвиля інтеграції приватного капіталу

Закінчення періоду існування регіональних ФПГ, які контролювали підприємництво
всього регіону, призвело до їх розпаду та автономізації менших за розміром угруповань при!
ватного капіталу. Процеси дезінтеграції тимчасово почали переважати над інтеграційними
процесами. Це дало підстави деяким аналітикам твердити про посилення тенденції до розпо!
рошення і зменшення українського приватного капіталу. Але останніми роками в Україні
спостерігається помітний сплеск інтеграційних процесів. Деякі фактори підштовхнули бізнес!
групи до подальшого поширення зон контролю. Так, в липні 2004 р. у групі «Інтерпайп» були
здійснені організаційні зміни, які свідчать про визнання для неї значимості подальшого зрос!
тання. Введена нова посада віце!президента з портфельної стратегії, злиття і поглинання, на
яку призначений Ігор Шленський, колишній директор з інвестиційної політики РАО «ЄЕС
Росії»16. Крім цього, внутрішня логіка розвитку сучасних приватних бізнес!груп призвела до
пошуку форм гнучкого партнерства між ними. Саме за рахунок партнерства, у разі необхід!
ності, їм вдається миттєво збільшити потужність українського оператора, що, як показали ос!
танні події, дозволяє навіть пересилити в конкурентній боротьбі транснаціональні іноземні
компанії. Наприклад, це мало місце при приватизації найпотужнішого металургійного під!
приємства країни – «Криворіжсталі», коли для участі в конкурсі об’єднались Корпорація «Ін!
терпайп» та компанія «Систем Кепітал Менеджмент». Правда, не без допомоги влади. 
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Інтеграція українського приватного капіталу здійснюється під впливом різних факто!
рів і має в результаті різні форми. Можна визначити три головних напрямки збільшення по!
тужності існуючих бізнес!груп: це – розвиток інтеграції за рахунок встановлення нових меж
контролю по вертикалі; горизонтальна інтеграція, за рахунок чого досягається концентрація
капіталу і збільшується його конкурентоспроможність на конкретному товарному ринку; а та!
кож поширення практики створення стратегічних альянсів для здійснення спільних дій.

19

Рисунок 1.3. Форми інтеграції приватного капіталу



Вертикальна інтеграція

На перших етапах свого формування бізнес!групи приєднували до себе численні різно!
манітні активи, куплені «на всяк випадок». В результаті групи перетворились на великі кон!
гломерати, до складу яких включались підприємства різних бізнесів (наприклад, металургія,
коксівне виробництво, видобування і переробка залізорудної сировини, об’єкти сервісу, тор!
гівлі, агропромислові, енергетичні та інші), а також досить випадкові окремі об’єкти. Групи
виявились переобтяженими надлишковими і навіть збитковими активами. Великий розмір і
чисельність об’єктів різного профілю ускладнювало управління групою і призводило до роз!
порошення інвестиційних ресурсів. Тому на сьогодні власники почали активно здійснювати
реструктуризацію груп, залишаючи в їх межах не більше 2!3 пов’язаних між собою бізнесів. 

На фоні цього спостерігається цілеспрямована «добудова» вибраного системного бізнесу
необхідними ланками. При нерозвиненому внутрішньому ринку сировини, матеріалів, обладнання
та машин, а також при відсутності розвиненої ринкової інфраструктури, ефективний системний
бізнес може функціонувати в Україні тільки за умови розповсюдження контролю по вертикалі.
Причому найбільш надійний і жорсткий контроль над товарними та фінансовими потоками забез!
печується шляхом встановлення власності на об’єкти. Тому основною тенденцією сучасного фор!
мування великого капіталу стає перетворення приватних бізнес!груп на вертикально!інтегровані
структури, які, з метою забезпечення умов для стабільного ведення бізнесу починають включати до
свого складу підприємства по всьому технологічному ланцюгу. На сьогодні найглибші вертикально
інтегровані структури побудовані в чорній металургії. Тут бізнес!групи контролюють підприємства
по найдовшому технологічному ланцюгу – «видобування вугілля – виробництво коксу – видобу!
вання і переробка залізорудної сировини – виробництво металу – збут (експорт)». Часто!густо до
груп з металургійним бізнесом починають включатися підприємства суміжних виробництв. Так, у
групи, що мають системний металургійний бізнес, включаються машинобудівні підприємства, які
виробляють машини та обладнання для вугільної промисловості і металургійного виробництва. 

Останнім часом процеси вертикальної інтеграції одержали нові стимули. Це пов’язано з дер!
жавною політикою приватизації, яка провадиться в сировинних галузях – вугільній промисловос!
ті і видобуванні та переробці залізорудної сировини. В державній політиці досить відкрито реалізу!
ється мета щодо передачі об’єктів цих секторів під контроль потужних металургійних виробників.
У вугільній промисловості, наприклад, це планується здійснити за схемою створення НАК «Вугіл!
ля України», що передбачено Указом Президента України від 06.07.2004 р. № 752. На думку Мініс!
терства промислової політики акції нової компанії передаватимуться металургійним виробникам
або в обмін на їх акції, або їм буде надано право на їх викуп17. У секторі видобування і переробки за!
лізорудної сировини при здійсненні приватизації також передбачаються умови, які відкривають
вхід до сектора бізнес!груп, що спеціалізуються на металургійному бізнесі Історично склалося так,
що в цьому секторі переважають позиції банківських бізнес!груп, які не мають системного металур!
гійного бізнесу. Для того, щоб уникнути монополізації сектора цими групами, Законом України
«Про особливості приватизації підприємств державної акціонерної компанії «Укррудпром» (зосе!
реджено 69% від українського видобутку залізорудної сировини), прийнятим у 2003 р., передбаче!
но проведення приватизації кожного гірничо!збагачувального комбінату окремо. 

Горизонтальна інтеграція

Оскільки найбільш значущі українські бізнес!групи діють на світових товарних рин!
ках, вони знаходяться під постійним конкурентним тиском з боку потужних світових вироб!
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ників. Великі компанії мають значні переваги, які дають їм виграш у конкурентній боротьбі.
Концентрація дозволяє зменшувати відносні витрати на виробництво та збут продукції, роз!
ширювати її асортимент, що забезпечує можливість роботи компанії на різних сегментах то!
варного ринку. Для того, щоб утриматися на світовому ринку, українські бізнес!групи змуше!
ні збільшувати свої потужності за рахунок включення в зону свого контролю нових підпри!
ємств галузі (виду діяльності). Між існуючими бізнес!групами вже зараз йде боротьба за по!
ширення контролю над новими об’єктами всередині країни. Резонансними подіями в цьому
плані стали боротьба за вплив над Дніпропетровським металургійним заводом імені Петров!
ського між групами «Приват» і «ІСД», а також приватизація Дніпровського металургійного
заводу імені Дзержинського та найбільшого металургійного виробника чорного металу – ком!
бінату «Криворіжсталь». Причому аналітики не виключають, що в чорній металургії, де по!
чатковий поділ власності практично завершився, активізується переділ власності. Концентра!
ція металургійного виробництва продовжиться, що реально може призвести до подальшого
скорочення кількості бізнес!груп, які мають контроль над металургійними підприємствами. 

Зони контролю українських бізнес!груп поступово починають виходити за межі країни.
В чорній металургії, наприклад, процеси горизонтальної інтеграції починають розповсюджува!
тися на підприємства інших країн, що дозволяє доповнити технологічний ланцюг металургійно!
го виробництва. Переважно до складу бізнес!груп включаються підприємства, що мають вищий
рівень переробки продукції, або за їх рахунок забезпечується стабільний вихід на престижні сві!
тові ринки. Цим самим українські бізнес!групи одержують можливості збільшити технологіч!
ний і технічний рівень свого системного бізнесу, наблизившись до стандартів світового вироб!
ництва, і швидко просунутися на вигідні ніші світового ринку. Цей спосіб значно скорочує час
адаптації українського приватного капіталу до середовища великого світового капіталу. 

Найбільш цілеспрямовано цю політику проводить «ІСД». Корпорація у складі консор!
ціуму в 2003 р. купила на тендері 79,48% акцій найбільшого в Угорщині металургійного комбі!
нату Dunaferr Rt. У липні 2004 р. комбінат Dunaferr Rt18, в свою чергу, виступив покупцем ще
одного угорського металургійного підприємства Diosgyor (DAM Steel)19. Великі зусилля док!
лала «ІСД» до підготовки пропозицій щодо участі в приватизації польського заводу Huta Stali
Czestochowa. За висновками керівників групи, контроль над цим заводом дозволив би постача!
ти з українських металургійних заводів заготовки і виробляти з них прокат вищого рівня пере!
робки. Але результати тендеру були визнані недійсними, і «ІСД» втратила можливість підклю!
чити польський завод, який має вищий рівень переробки металургійної продукції, до свого тех!
нологічного ланцюга.

Стратегічні альянси

В останні роки привабливим способом інтеграції капіталу в світі і в Україні стає укладання
стратегічних альянсів. Укрупнення діючого капіталу здійснюється переважно без об’єднання власнос!
ті, при збереженні корпоративної незалежності учасників альянсу. На відміну від інтеграції, яка здій!
снюється на жорсткому каркасі власності, форма альянсу є для його учасників одним із швидких і по!
рівняно дешевих способів реалізації великих (глобальних) проектів, коли потужностей (виробничих
або фінансових) окремої структури недостатньо. У цей спосіб можна уникнути витрат часу та інвес!
тиційних ресурсів на придбання у власність необхідних компонентів, в яких виникає потреба для до!
сягнення мети розвитку бізнесу. І при всьому цьому за рахунок такої моделі взаємовідносин вдається
досягти тих додаткових конкурентних переваг для всіх учасників альянсу, які має реальна інтеграція
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капіталу на базі власності. Механізм укладання альянсів дає ефективну можливість для їх учасників
узгодити ринкові дії і раціонально об’єднати необхідні ресурси. 

Відносно поширена форма стратегічного альянсу виявилась у державному секторі,
особливо для реалізації міждержавних проектів (космічні проекти, літакобудування, постачан!
ня енергоресурсів тощо). У сферах дій приватного капіталу поки що форма альянсів викорис!
товується дуже обережно. В основному вона застосовується в банківській і страховій сферах,
телекомунікаційному бізнесі. У сферах середнього бізнесу, який дислокується у виробництві та
торгівлі, альянси переважно виникають для створення спільних дистриб’юторських мереж. В
останні роки альянси між потужними приватними бізнес!групами найактивніше виникають в
чорній металургії. В цьому секторі партнерство почало формуватися переважно на ситуативній
основі. По!перше, це пов’язано з новим етапом у розвитку приватизаційних процесів в Україні,
які пересуваються в економічні сектори, де переважають потужні конкурентноспроможні на
внутрішньому та світових ринках підприємства, що мають велику вартість. Для участі в кон!
курсах на придбання державного пакета акцій таких підприємств необхідні фінансові ресурси,
якими ще не володіють окремі групи. Крім цього, поодинці їм важко протистояти іноземним
транснаціональним компаніям, які також мають зацікавленість в подібних об’єктах. По!друге,
на світовому ринку чорного металу українські металургійні підприємства зіткнулися із жорс!
ткою блокадою з боку розвинених країн. Антидемпінгова війна обмежила для українських під!
приємств вихід на два головних світових ринки чорного металу – країн ЄС та США. У відпо!
відь українські виробники вдалися до застосування обхідних шляхів, одним з яких стало укла!
дання альянсів з іноземними трейдерськими компаніями, які слугують каналами для входу ук!
раїнської металургійної продукції на ці ринки. 

Сферою приватизації, де виникли перші великі ситуаційні альянси потужних україн!
ських бізнес!груп, став продаж державного пакета акцій в 93,02% одного з найбільших і най!
прибутковіших виробників чорного металу в Україні – Металургійного комбінату «Криворіж!
сталь». На його частку припадає близько 20% виробництва чорного металу в країні, рентабель!
ність виробництва продукції перевищує 40%. Стартова ціна пакета становила 3,8 млрд. грн. Од!
нією з головних умов допуску до приватизації була наявність у претендента прибуткового ви!
робництва не менше 1 млн. т коксу в Україні протягом трьох років. Серед претендентів на
участь у приватизації визначились міжнародний консорціум двох великих трейдерів LNM Hol!
dings – U.S. Steel, російські «Северсталь» і «ЕвразХолдинг», ТОВ «Партнер» (Закарпаття).
Для участі в конкурсі пішли на створення альянсу потужні українські бізнес!групи. «СКМ» та
«Інтерпайп» організували консорціум «Інвестиційно!металургійний союз», де «СКМ» контро!
лює 56,25%, «Інтерпайп» – 43,75%20. «ІСД» взяла участь у конкурсі в складі альянсу «Індустрі!
альна група». До обох альянсів був включений учасник, який забезпечував головну конкурсну
умову – наявність прибуткового коксівного виробництва. В «Інвестиційно!металургійному со!
юзі» – це «СКМ», в «Індустріальній групі» – це «ІСД». Решта претендентів, хоча і мали пере!
вагу в інвестиційних ресурсах, але не відповідали цій умові допуску до приватизаційного кон!
курсу. Об’єднання зусиль «СКМ» і «Інтерпайпу» забезпечило їм перемогу в конкурсі21. 

Учасники консорціуму «Інвестиційно!металургійний союз» заявили, що вони мають
на меті подальший розвиток цього альянсу як стратегічного і довготривалого. Представники
«Інтерпайпу» так сформулювали цілі консорціуму: «Ми вважаємо, що змагання за «Криво!
ріжсталь», як, утім, і за будь!який інший об’єкт, – тактичне завдання. Учасники консорціуму
«Інвестиційно!металургійний союз» переслідують й інші цілі, а саме: об’єднання фінансових,
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організаційних, технологічних та інноваційних ресурсів українського приватного капіталу
для вирішення глобальних проблем вітчизняної металургії»22. 

Для просування на головні світові ринки і в конкурентні ніші прокату з високим сту!
пенем доробки українські металургійні підприємства досить широко використовують пар!
тнерство з іноземними трейдерами. Тепер через них реалізують продукцію 11 з 15 металургій!
них підприємств країни. Найбільш значимим іноземним трейдером, з яким співпрацює група
«ІСД», є компанія Duferco International Trading Holding Ltd, що має розгалужену мережу збу!
ту на головних світових ринках металу. Партнерство з цією компанією забезпечило для «ІСД»
вихід на європейські ринки та ринок США. Через цього трейдера здійснюється продаж про!
дукції трьох підприємств – Алчевського і Дніпровського металургійних комбінатів та Дніпро!
петровського металургійного заводу імені Петровського. Компанія Duferco International Tra!
ding Holding Ltd. стала постійним партнером «ІСД» у всіх актах купівлі іноземних металур!
гійних активів, включаючи Угорщину і Польщу. Впливовим альянсом у секторі чорної мета!
лургії України є партнерство «СКМ» з швейцарською компанією Leman Сommodities SA, яка
діє в Україні вже декілька років, має постійне представництво в Донецьку. Вона займається
збутом на зовнішньому ринку продукції металургійних комбінатів «Криворіжсталь», «Азов!
сталь» та Єнакіївського металургійного заводу. За висновками аналітиків, «Інтерпайп» має
партнерські стосунки з іноземною компанією Midland Ltd, яка здійснює збут продукції Мета!
лургійного комбінату «Запоріжсталь». 

Українська економіка зберігає генетичний код, закладений у структурі колишньої
економіки СРСР. В ній завжди домінували потужні промислові підприємства і їх об’єднан!
ня, які мали сталий характер (космічна галузь, авіаційна, суднобудівна, хімічна промисло!
вість, паливно!енергетичний комплекс, зв’язок тощо). Економічне відродження, що прий!
шло на зміну глибокій кризі, супроводжується відтворенням великих виробництв, що нада!
лі дозволить розширювати базу великого капіталу. Процес формування великих бізнес!груп
в Україні тільки розпочався, оскільки він охопив обмежене коло галузей. Вузькість сфери
формування великого капіталу була обумовлена кризовою ситуацією, котра обмежувала
масштаби економічної діяльності в країні протягом років. З економічним відродженням і
поширенням процесів приватизації, в Україні розширюватимуться джерела і сфери накопи!
чення приватного капіталу. Причому високі темпи економічного зростання сприятимуть
«нормалізації» цього процесу. 

Разом з цим, події останніх двох років дають підстави для висновку про те, що в україн!
ській економіці ще присутні в досить значних масштабах рентні джерела виникнення і збіль!
шення приватного капіталу. Звісно, цей процес вже не матиме таких відкрито нелегітимних
форм, як раніше, оскільки змінилась загальна ситуація, а також і поведінка самих бізнесменів. 

Так в агропромисловому комплексі виникла ситуація, яка багато в чому подібна до тієї, що
склалася в свій час у чорній металургії: вихід на світові ринки, можливість маніпулювати із зовнішні!
ми та внутрішніми цінами на продукцію, встановлювати завищені ціни на паливо, матеріали, машини
та обладнання, використовувати значні бюджетні дотації. У сфері АПК вже сформувались порівняно
великі трейдерські компанії зі збуту зерна і цукру. Вперше великі зернові трейдери визначилися в хо!
ді гострої боротьби інтересів у 2003 р., коли мала місце зернова криза. Держава ввела тотальний кон!
троль над діяльністю трейдерів, що супроводжувалось зміною (перерозподілом) їх позицій на ринку23.
З’явилися великі структури і на цукровому ринку. Найпотужнішою компанією на ньому є компанія
«Укррос», яка посідає в цьому секторі аграрного ринку близько 13%. Аналітики прогнозують на най!
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ближчий час появу потужних цукрових холдингів24. Окремі експерти прогнозують значне укрупнен!
ня трейдерських компаній і в торгівлі соняшником25. Можна очікувати, що в найближчі роки
помітним фактором формування великого капіталу в агропромисловому секторі стане земля. 

За інформацією, що періодично з’являється, можна зробити висновок про те, що потен!
ціальною сферою рентних доходів може стати використання надр. Симптоматично, що, як і в
АПК, наявність боротьби приватних інтересів тут визначилась у процесі резонансного перег!
ляду державної політики в цій сфері. Відомо, що 6 червня 2003 р. відбулося засідання Ради на!
ціональної безпеки і оборони, результатом якого стало прийняття рішення «Про невідкладні
заходи щодо збільшення ефективності надрокористування в Україні». Одночасно вийшов
Указ Президента України від 06.06.2003 р. №485, який визнав за необхідне здійснити реорга!
нізацію державного управління в цій галузі і поставив завдання підготувати умови для ство!
рення на базі державних підприємств галузі фінансово!промислових груп з широким залучен!
ням інвестицій. Коментуючи ці зміни, аналітики і ЗМІ висловили впевненість в тому, що мо!
ва йде про перерозподіл нової сфери можливих тіньових доходів між бізнес!групами. 

Наявність потенційних сфер рентних доходів може спровокувати посилення тіньового
бізнесу в Україні. Тому великого значення набуває питання встановлення ефективного держав!
ного регулювання підприємницькою діяльністю, що дозволить запобігти поширенню негатив!
них моментів, які мали місце в перші роки формування великого приватного капіталу в чорній
металургії.
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2
Конфігурація найбільших
приватних бізнес'груп 
На сьогодні в Україні вже визначились конфігурація і рейтинг (за рівнем потужності)

приватних бізнес!груп. Найбільші і впливовіші приватні бізнес!групи історично виявились
зосередженими або пов’язаними із сектором чорної металургії. До них відносяться як промис!
лові, так і банківські групи. Наймогутнішими не тільки в секторі чорної металургії, але й у
країні є такі промислові бізнес!групи: Корпорації «ІСД» і «Інтерпайп» та ЗАТ «СКМ». За
оцінками аналітиків, у 2002 р., коли визначилася перша конфігурація груп, обсяг валового до!
ходу в «ІСД» становив $6,7 млрд.26, в «Інтерпайп» – $4 млрд.27 У рейтингах не визначається
місце «СКМ», оскільки ця група до цього часу не оприлюднила свою консолідовану звітність.
Значну роль у секторі чорної металургії відіграють дві банківські групи – «Приват» та «Укр!
Сиббанк». Через невизначеність меж, аналітики оцінили їхні потужності за сумарною вартіс!
тю власності, що знаходиться під їх контролем. У 2002 р. за орієнтовними оцінками сумарна
власність активів, що контролюються групами, становила: група «Приват» – близько 7,4 млрд.
грн.28, група «УкрСиббанк» – близько 2,2 млрд. грн.29

Менш впливові і потужні бізнес!групи утворилися в інших галузях. Серед них
визначають групи, які мають сформований системний бізнес: група «Укрпромінвест»
(кондитерське, автомобільне та інше виробництво), група «УкрАвто» (виробництво і продаж
автомобілів, автосервіс), група банку «Аваль» (агропромисловий сектор). Поступово процес
інтеграції приватного капіталу починає охоплювати й інші сектори, але поки що в них не
виникли приватні бізнес!групи, які набули б масштабів, стратегічних для розвитку
національної (регіональної) економіки. 

Особливе місце посідає група «Футбольний клуб «Динамо», яка є конгломератом і
базується на політичному впливі основних фігурантів групи.

2.1. Конфігурація бізнес'груп у секторі чорної металургії

Зони контролю бізнес!груп, пов’язаних із сектором чорної металургії, розповсюджу!
ються на металургійні заводи і комбінати, коксохімічні підприємства, гірничо!збагачувальні
комбінати (ГЗК) та вугільні шахти. Розподіл цих об’єктів між окремими групами здійснився
під впливом об’єктивних і зовсім випадкових факторів. У результаті історично сформувалась
досить екзотична конфігурація (межі контролю) тих чи інших груп. 
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Металургійне і трубне виробництво

Металургійні підприємства України територіально розташовані переважно в Донець!
кій та Луганській областях і опинились під контролем бізнес!груп, які раніше об’єднувались
у складі Донецької регіональної ФПГ (основні – «ІСД», «СКМ» і «Данко»). На сьогодні До!
нецькі бізнес!групи контролюють понад 65% українського виробництва сталі. «ІСД» і «СКМ»
мають також контроль над двома трубними заводами.

Сильні позиції в металургійному і трубному виробництві мають групи, що раніше виз!
начались як Дніпропетровська регіональна ФПГ («Інтерпайп» і «Приват»). Перші спроби
проникнути в сектор металургійного виробництва для цих груп були невдалими. На початку
своєї діяльності таку спробу зробила Корпорація «Інтерпайп», яка викупила пакети акцій Ал!
чевського металургійного заводу. Але, враховуючи потужні позиції Донецьких бізнес!груп,
вона відмовилась від цих намірів і зосередила свою увагу на трубному виробництві, яке в ос!
новному було розміщене в Дніпропетровській області. Протягом останніх років ця група по!
зиціювалась в Україні як один із найпотужніших виробників і експортерів труб з чорних ме!
талів. Тільки в 2004 р. група досить вдало знову увійшла в сектор чорної металургії, взявши
спільно з «СКМ» участь у приватизації одного з найбільших українських металургійних ви!
робників – Металургійного комбінату «Криворіжсталь». Крім цього, через колишню бізнес!
групу російського бізнесмена Григоришина «Інтерпайп» набув контролю над металургійним
комбінатом «Дніпроспецсталь». 

Для банків великі металургійні підприємства, що одержують валютні прибутки, також
мають значний інтерес як клієнти. Інструментом початкового контролю над підприємствами
для банківських бізнес!груп стала кредитна політика й набуття державних корпоративних
прав під управління. На сьогодні групі «Приват», що асоціювалась раніше з Дніпропетров!
ською регіональною ФПГ, вдалося одержати у власність контрольний пакет акцій Дніпропет!
ровського металургійного заводу імені Петровського. Як вже відмічалось вище, в червні 2004 р.
завершилась довготривала боротьба за це підприємство між групою «Приват» та «ІСД». 

На сьогодні, практично, всі найбільші металургійні підприємства країни мають страте!
гічних власників в особі тієї чи іншої бізнес!групи (рисунок 2.1). Виняток становлять три ве!
ликі підприємства (32,8% виробництва сталі в країні): Макіївський металургійний комбінат,
який потрапив у процесі санації під управління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України», та металургійні комбінати імені Ілліча і «Запоріжсталь», що були в свій час прива!
тизовані трудовими колективами і поки що контролюються топ!менеджерами підприємств. 

Видобування залізної руди і вугілля, виробництво коксу

При відсутності міцної державної влади і правової системи, спроможних забезпечити ста!
більність і безпеку ведення бізнесу (виконання контрактних зобов’язань), трейдерські компанії,
створюючи системний металургійний бізнес, змушені були перейти до встановлення контролю
над підприємствами, що мали технологічні зв’язки з металургійним виробництвом. Причиною
розширення контролю було також прагнення забезпечити низькі ціни на сировину та енергетичні
ресурси. Підконтрольні підприємства постачали сировину й енергетичні ресурси за цінами, які
встановлювала сама група. Найбільшу зону контролю над підприємствами, що пов’язані техноло!
гічно з металургійним виробництвом, набули Донецькі бізнес!групи. Під їх вплив потрапили ви!
добуток вугілля та залізної руди, коксохімічні виробництва і навіть енергетичні компанії, які тери!
торіально розміщені в Донецькій і Луганській областях. Банківські групи, в основному, панують у
секторі видобутку і переробки залізорудної сировини і частково в коксохімічному виробництві.
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Рисунок 2.2. Розподіл контролю бізнес'груп у коксохімічній галузі
станом на 2002 р.30

30 Українська інвестиційна газета. – К., 2003. – 22.10. – С. 12.



Вугільну промисловість, особливо шахти, що видобувають коксівне вугілля, в
основному, контролюють донецькі бізнес!групи. Їм належить власність на шахти
«Павлоградвугілля», «Комсомолець Донбасу» («СКМ»), «Червоноармійська Західна №1»
(концерн «Енерго»). Інші шахти контролюються через фінансові потоки, монополізацію
постачання обладнання і машин, а також шляхом оренди лав. «ІСД» через дочірній
Донецький індустріальний союз контролює шахти «Краснолиманська», три шахти
державного підприємства «Макіїввугілля», дві шахти держаного підприємства
«Червоноармійськвугілля» і шахту «Комуніст». Група «АРС» розповсюджує свій контроль
над шахтами «Краснодонвугілля», «Добропіллявугілля», частково – над шахтами
«Макіїввугілля», «Червоноармійськвугілля» і «Жовтеньвугілля». Донецькі бізнес!групи до
2002 р. посіли головні позиції й у коксохімічному виробництві (рисунок 2.2). До складу
четвірки провідних груп в цьому секторі входять «СКМ», «ІСД» і концерн «Енерго». У
четвірку найбільших виробників коксу входить також банківська група «Приват». 

В той же час Донецькі бізнес!групи мають обмежений вплив в гірничо!збагачувальній
галузі. До початку приватизації в межах Державного акціонерного товариства «Укррудпром»
вони зуміли захопити контроль тільки над Центральним ГЗК. Сильні позиції в цьому страте!
гічному для чорної металургії секторі з самого початку мають банківські групи: «Приват» че!
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Рисунок 2.3. Розподіл контролю бізнес'груп в гірничо'збагачувальній галузі
у 2002 р. до початку процесу приватизації31
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рез ТОВ «Солайм» і декілька офшорних компаній та «УкрСиббанк» через компанію «Смарт!
груп». Вони контролюють Північний та Південний ГЗК і ГЗК «Суха Балка». Через контроль
над стратегічною сировиною банківські групи одержали непрямий доступ до фінансових по!
токів металургійних підприємств. Позиції банківських груп дозволили їм диктувати умови
металургійному сектора. Це є однією з причин прихованої боротьби між промисловими і бан!
ківськими групами. 

У зв’язку з приватизацією «Укррудпрому», яка почалась у 2004 р., аналітики очікують
перерозподіл власності в цьому секторі на користь донецьких бізнес!груп. Після першого ту!
ру приватизації «Укррудпрому» Компанія «СКМ» одержала власність на великі пакети акцій
Північного і Центрального ГЗК, група «Приват» укріпила свої позиції на ГЗК «Суха Балка».
Але, за висновками аналітиків, позиції групи «Приват» при приватизації «Укррудпрому» пос!
лаблюють контроль над його підприємствами з боку офшорних компаній, які, згідно з україн!
ським законодавством, не мають права брати участь у приватизаційних трансакціях. Тому гру!
па змушена здійснювати купівлю активів у цьому секторі через ТОВ «Солайм», в результаті
чого виникає ризик обвинувачення в монополізації ринку. В серпні 2004 р. ТОВ «Солайм» був
об’явлений черговим переможцем приватизації тепер вже Криворізького залізорудного ком!
бінату, після чого з’явились перші обвинувачення цієї компанії в монополізації ринку. «ІСД»
поки що не бере активної участі в приватизації активів цього сектора. Деякі аналітики пояс!
нюють це тим, що між групами «Приват» та «ІСД» може мати місце угода, згідно з якою «При!
ват» передасть частину активів цієї сфери «ІСД» в обмін на раніше укладену угоду щодо пе!
редачі пакета акцій Дніпропетровського металургійного заводу імені Петровського32.

Після 2000 р. під впливом процесів «цивілізації» поступово почала визначатися конфі!
гурація найвпливовіших бізнес!груп. Аналітики Української інвестиційної газети на основі
розрізненої інформації офіційного і неофіційного характеру в 2002 р. зробили першу спробу
окреслити межі їх контролю. До складу груп були включені підприємства, в яких бізнес!гру!
пи мали власність на корпоративні права або управляли державними корпоративними права!
ми. Разом з цим у таких конфігураціях частково присутні й об’єкти тіньового контролю. Ці
перші конфігурації мають неабияке історичне значення, оскільки наочно демонструють, що
спочатку групи мали вигляд конгломератів, у яких поряд з основним бізнесом, були присутні
підприємства навіть несподіваної спеціалізації. До нижченаведених схем будуть надані ко!
ментарі, з яких можна буде визначити подальшу траєкторію розвитку бізнес!груп. 

Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» (рисунок 2.4)

Одна з найбільших приватних бізнес!груп України. Рік створення Корпорації – 1995. Її
засновниками стали Донецьке регіональне відділення Академії технологічних наук України,
Донецьке відділення Академії економічних наук України, Донецька торгово!промислова па!
лата, Проектно!будівельне підприємство «Азовінтекс», Компанія «Візаві». Наявність у скла!
ді Корпорації таких засновників полегшило їй налагодження контактів з місцевою владою. На
сьогодні Корпорація виконує роль керуючої компанії групи. Відправною точкою для розгор!
тання бізнесу групи стала газотрейдерська діяльність. Корпорація була монопольним поста!
чальником газу в Донецьку область. За 1996!2000 роки «ІСД» поставила підприємствам об!
ласті природного газу обсягом 20,3 млрд. куб. м. 

Постачання газу дало можливість встановлювати контроль у секторі чорної металургії
і пов’язаних з ним підприємствах: 
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1998 р. – набутий контроль над Металургійним комбінатом «Азовсталь»; 

1999 р. – починається реалізація широких інвестиційних програм у вугільній промис!
ловості, в основному на шахтах, які видобувають коксівне вугілля. В результаті створюється
зона контролю в цьому пов’язаному з металургією секторі; 

2000 р. – заснована торгово!промислова компанія «Укрвуглемаш», якій передані під
управління акції приватизованих машинобудівних заводів (виробництво машин і обладнання
для вугільної промисловості);

2001 р. – набута власність на 70,4% акцій Харцизького трубного заводу, акції Алчев!
ського металургійного комбінату та 39% акцій узбецької компанії «Узнефтегасстрой» (буді!
вельно!монтажні роботи в нафтогазовому комплексі).
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Рисунок 2.4. Структура бізнес'групи Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу»
станом на 2002 р.33
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Одне з центральних місць у корпорації посідає Донецький акціонерний банк «Дон!
міськбанк», який обслуговує підприємства регіону і був у свій час номінальним
утримувачем акцій більшості промислових гігантів Донбасу. Але банк не став інвестицій!
ним центром групи. В своїй інвестиційній політиці група орієнтується переважно на інозем!
ні банки.

У наступні роки, в зв’язку з відокремленням компанії «СКМ», відбувся перерозподіл
власності – «ІСД» передала «СКМ» свою частку контролю над «Азовсталлю» і Харцизьким
трубним заводом. В той же час «ІСД» почала розповсюджувати свій вплив на інші металур!
гійні підприємства України. В процесі приватизації група придбала великі пакети акцій Дніп!
ровського металургійного заводу імені Дзержинського і Дніпропетровського металургійного
заводу імені Петровського. Однак, після довготривалої боротьби «ІСД» поступилася своїм па!
кетом акцій заводу імені Петровського групі «Приват». На сьогодні група контролює близько
20% українського виробництва сталі. На відміну від решти бізнес!груп, які контролюють ук!
раїнський сектор чорної металургії, «ІСД» в останні роки основну увагу зосереджує на фор!
муванні металургійного бізнесу на транснаціональному рівні (вихід на ринки країн ЄС). У
2003!2004 роках в групу включені угорські металургійні активи – комбінат Dunaferr Rt і під!
приємство Diosyor. Група мала намір просунутися в металургійний сектор Польщі, взявши
участь у приватизації заводу Huta Stali Czestochowa.

Імідж і можливості групи значно зросли після встановлення партнерських відносин з відо!
мим світовим металотрейдером Duferco International Trading Holding Ltd. Партнерство з цією ком!
панією забезпечило «ІСД» вихід з металургійною продукцією на європейські ринки і ринок США.
«ІСД» одержала перспективу перетворитись на світового металургійного трейдера. Це партнерство
відкрило групі доступ до світової банківської сфери, що дало можливість залучати довгострокові
кредити для проведення широкомасштабних інвестиційних проектів.  Duferco International Trading
Holding Ltd виступає постійним партнером «ІСД» при приватизації іноземних активів.

У структурі «ІСД» основний металургійний бізнес має потужну підтримку у вигляді
двох блоків підприємств – вугледобувних шахтів і машинобудівних заводів з виробництва ма!
шин і обладнання для вугледобувної промисловості. На 2002 р. «ІСД» в різних формах контро!
лювала 7 вугледобувних шахт і компанію «Укрвуглемаш», яка включає 7 машинобудівних за!
водів. На сьогодні група має значну зацікавленість в одержанні реального корпоративного кон!
тролю в процесі приватизації вугледобувного сектора. Спільно з іншими Донецькими групами
«ІСД» контролює також частину коксохімічного виробництва. Контроль над вугледобувним і
коксохімічним секторами створює для «ІСД» значну перевагу над іншими конкурентами, які
не примикають до Донецьких груп. Слабкою ланкою в групі є блок, що забезпечує металургій!
не виробництво стратегічною сировиною – залізною рудою. Поки що позиція «ІСД» щодо
участі в приватизації підприємств «Укррудпрому» є невизначеною.

Як видно із схеми, що наведена на рисунку 2.4, у складі «ІСД» значну частину
займають підприємства аграрного сектора. Це один з ефективних і перспективних бізнесів,
який підтримується групою, вона реалізує в цій сфері досить об’ємні інвестиційні програми. 

ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (рисунок 2.5)

Компанія «СКМ» відокремилась від «ІСД» і офіційно була зареєстрована у 2000 р.
«СКМ» з самого початку була створена як управляюча компанія. Вона є власником корпора!
тивних прав підприємств, які входять у цю групу. В свою чергу, власником «СКМ» виступає
Ренат Ахметов, якому належать 90% акцій компанії. Його на сьогодні зараховують до найба!
гатших підприємців в Україні. До створення «СКМ» Ренат Ахметов був одним із головних ак!
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ціонерів Донецького акціонерного комерційного банку «Донміськбанк» і займав головні по!
зиції в «ІСД». 

В перші роки після розмежування «СКМ» і «ІСД» продовжували спільне управління
частиною об’єктів. У 2001 р. вони ввели своїх представників у спостережну раду Харцизького
трубного заводу і в 2002 р. – Металургійного комбінату «Азовсталь». Але потім спільна сфера
контролю стала поступово трансформуватися на користь «СКМ». «ІСД» поступилася своїми
правами контролю «СКМ» не тільки в «Азовсталі» і Харцизькому трубному заводі, але й в ін!
ших об’єктах. Так, у 2003 р. Антимонопольний комітет України дав згоду компаніям «Ситат» і
«СКМ» на створення Української промислово!транспортної компанії для управління кон!
трольним пакетом акцій заводу «Азовмаш», яким раніше управляла «ІСД» спільно з іншою
компанією. Незважаючи на це, в ЗМІ і з боку аналітиків не пролунало жодного коментарю що!
до можливого конфлікту інтересів між двома впливовими бізнес!групами одного регіону. 
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Рисунок 2.5. Структура бізнес'групи ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент»34
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«СКМ» поряд з «ІСД» є найбільшим металургійним виробником в країні. На сьогодні гру!
па контролює ряд потужних металургійних підприємств: «Криворіжсталь» (спільно з «Інтерпай!
пом»), «Азовсталь», Донецький металургійний комбінат, міні!заводи «Істил» та «Метален», Єнакі!
ївський металургійний завод. Частка металургійних підприємств, які контролює група, в загально!
му українському виробництві сталі становить близько 45%. Металургійний бізнес «СКМ» підтри!
мується широким контролем у вугледобувній галузі (шахти з видобутку коксівного вугілля) і кок!
сохімічному виробництві. Також як і в «ІСД», поки що слабким ланцюгом групи є забезпечення ме!
талургійного виробництва залізорудною сировиною. Але останнім часом «СКМ» активізувала
участь у приватизації «Укррудпрому», що дає можливість зняти для неї цю гостру проблему. 

«СКМ» має своїм постійним партнером швейцарську трейдерську компанію Leman Com!
modities SA, представництво якої розташоване в Донецьку. За неофіційними даними, ця компанія
є афільованою з «СКМ» і на відміну від партнера «ІСД», Duferco International Trading Holding Ltd
виконує в групі вужчі завдання. Вона здійснює продаж продукції на зовнішньому ринку металур!
гійних комбінатів «Криворіжсталь», «Азовсталь» та Єнакіївського металургійного заводу.

Група «СКМ» відзначається широкою диверсифікацією. Вона контролює великий
сегмент харчової промисловості – має конкурентноспроможний системний бізнес у сфері ви!
робництва пива. До високоприбуткових і перспективних бізнесів відносяться готельний,
стільниковий зв’язок, страхова діяльність. Одним з рідкісних видів підприємницької діяль!
ності є створення нового для України футбольного бізнесу. «СКМ» виступає власником фут!
больного клубу «Шахтар», реалізує великі інвестиційні проекти щодо побудови спортивних
споруд світового класу.

Науково'виробнича інвестиційна корпорація «Інтерпайп» (рисунок 2.6)

Існування Корпорації пов’язують з іменем зятя Президента України Л. Кучми народно!
го депутата Віктора Пінчука, який очолював її протягом восьми років до часу одержання ста!
тусу народного депутата. Саме він в 1990 р. заснував приватну фірму «Інтерпайп», яка спеціа!
лізувалась на розробці сучасних технологій і продажу металургійної продукції. В 1995 р. фірма
була перереєстрована на Науково!виробничу інвестиційну корпорацію «Інтерпайп». З 1994 р.
фірма, а з 1995 р. Корпорація активно займалась газотрейдерською діяльністю. В цілому обсяг
поставок газу за 1994!1999 роки склав 12,5 млрд. куб. м. 

Першим актом фірми щодо формування групи було придбання акцій, вкладення інвес!
тицій і проведення реконструкції Нижньодніпровського трубного заводу. Це одне з найбільших
підприємств галузі, єдиний виробник залізничних коліс в Україні, його частка на світовому рин!
ку становить 4%. На базі одного з підрозділів заводу був створений Нікопольський завод без!
шовних труб «Ніко тьюб», який має найсучаснішу технологію виробництва цього виду продук!
ції. Продукція підприємства сертифікована за стандартами API 5L, ASTM, EN, DIN. Підприємс!
тво також одержало сертифікат American Petroleum Institute. 

Перші кроки формування групи:

1993 р. – фірми «Інтерпайп» і «Байп Ко ЛТД» виступили основними засновниками ак�
ціонерного банку «Кредит!Дніпро». Він став обслуговувати поточні потреби підприємств гру�
пи. Але в своїй інвестиційній політиці група віддає перевагу орієнтації на іноземні банки. 

1996 р. – придбані акції Могилевського металургійного комбінату (Білорусія), 

1998 р. – за підтримки групи налагоджений експорт труб Новомосковського трубного
заводу до Голландії, Італії, Німеччини та Бангладеш. 
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1999–2000 рр. – «Інтерпайп» зробив першу спробу проникнути у сектор чорної
металургії. Тоді корпорація набула власності на два пакети акцій Алчевського металургійного
комбінату, один з яких був куплений спільно з «ІСД». Але, як вже зазначено вище, група
досить швидко поступилась цими пакетами «ІСД». Після цього її основна увага була
зосереджена на подальшому розширенні контролю в трубному бізнесі.

2000 р. – група починає диверсифікувати свою діяльність. З’явився новий напрям –
виробництво і збут цукру!сирцю. 

В останні два роки спостерігаються ознаки активної трансформації групи. Після невдач
з першою спробою «Інтерпайп» робить нові і досить вдалі спроби входу до сектору чорної мета!
лургії. Після розпаду колишньої потужної бізнес!групи російського підприємця Григоришина,
«Інтерпайп» набуває контролю над «Дніпроспецсталлю». Кардинально змінились позиції гру!
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Рисунок 2.6. Структура бізнес'групи «Науково'виробнича інвестиційна корпорація
«Інтерпайп» станом на 2002 р.35
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пи в секторі чорної металургії після перемоги спільно з «СКМ» в приватизаційному конкурсі по
продажу пакету акцій Металургійного комбінату «Криворіжсталь». Ці два підприємства обій!
мають 21% українського виробництва сталі. Але спостерігачі поки що неоднозначно оцінюють
наслідки цієї угоди, а також наскільки довготривалим буде альянс, укладений двома могутніми
групами. В цьому альянсі вплив «СКМ» переважає: як засновника альянсу, його частка більша;
на його боці перевага у вигляді гарантій виконання однієї з головних умов приватизаційного
конкурсу – виробництво коксу в значних обсягах. Крім цього, «СКМ», на відміну від «Інтерпай!
пу», має досвід ведення системного металургійного бізнесу. З боку ж «Інтерпайпу» це може бу!
ти або новою спробою побудувати вертикально!інтегровану структуру, або, що не виключаєть!
ся аналітиками, ситуаційним об’єднанням для посилення позицій національного претендента
проти іноземних учасників приватизації Металургійного комбінату «Криворіжсталь».

Група поступово оптимізує свій склад шляхом визволення від непрофільних активів.
Останнім важливим актом у цьому напрямку стало визволення від активів цукрових заводів,
власність на які корпорація набула ще в 2000 р., коли вона викупила пакети акцій 6 цукрових
заводів Сумської області. На заводах була проведена реконструкція, що дозволило відтворити
їх виробничі потужності. Але група не спромоглася вивести цукровий бізнес із збиткового
стану. У травні 2004 р. активи заводів були продані спеціалізованому оператору цукрового
ринку ТОВ «Сумиагроцукор»36.

Група «Приват» (рисунок 2.7)

Центром групи є банк «Приват». Він був створений в 1992 р., і на сьогодні це найбіль!
ший системний банк України (загальні активи – 14,2 млрд. грн.37, посідає першу позицію в
рейтингу українських банків). Персонально діяльність групи з початку пов’язували з колиш!
нім головою «Приватбанку» Сергієм Тигипко, який на сьогодні є головою Національного бан!
ку України. Але після того, як він покинув посаду голови «Приватбанку» і очолив Національ!
ний банк України, його перестали пов’язувати з групою. Тепер він позиціюється як головна
фігура новоствореної фінансової групи «ТАС». Найбільш відкритим представником «Приват!
банку» є Олександр Дубилет – голова правління. Реальними засновниками банку виступають
Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. Групу вважають однієї з потужних в Україні і за
економічним значенням ставлять на рівень з «ІСД». 

Але на відміну від промислових груп, у цій банківській групі конфігурація, склад і рів!
ні управління все ще непрозорі. Тому аналітики відтворили обрис групи, відстежуючи зв’язки
між окремими учасниками і «Приватбанком». За їхньою думкою, в групі визначаються два
центри ваги – компанії «Сентоза ЛТД» і «Приват!Інтертрейдинг», які є, в свою чергу, його
засновниками. Кожна з цих компаній спеціалізується на контролі (управлінні корпоративни!
ми правами) у визначеній сфері: «Сентоза ЛТД» – в нафтовій промисловості, «Приват!Інтер!
трейдинг» – у секторі чорної металургії та пов’язаних з ним секторах. Контроль над підпри!
ємствами банк переважно встановлює через офшорні компанії, яких спостерігачі в 2002 р. на!
рахували 8. Досить тривалий час банк намагався уникати прямих інвестиційних вкладень.
Банк і афілійовані компанії в основному набували контролю над підприємствами через одер!
жання під управління державних корпоративних прав. Але останнім часом його контроль над
підприємствами починає набувати більш явних корпоративних форм. 
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Територіально з початку свого існування група дислокувалася в Дніпропетровській облас!
ті, а потім вийшла за її межі. На сьогодні вона посіла хороші позиції в нафтовій, гірничорудній і
коксохімічній промисловості, чорній металургії, почала просуватися в агропромисловий сектор.
На відміну від промислових груп, «Приват» не має, окрім банківського, іншого системного бізне!
су. Але групу відносять до головних фігурантів сектора чорної металургії. За оцінками аналітиків,
група розглядає сектор чорної металургії як одну із сфер своїх головних інтересів. Це не пов’язано
з роллю групи власне в металургійному секторі, оскільки тут вона контролює тільки одне підпри!
ємство – Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського, частка якого в українсько!
му виробництві сталі становить лише 3,3%. Вона має великий вплив на функціонування сектора
чорної металургії в цілому через широкий контроль, який має в промисловості, що виробляє стра!
тегічну сировину для металургії – кокс і залізорудну сировину. 

В коксохімічному виробництві група має такі ж сильні позиції, як «ІСД» та «СКМ». З
усіх існуючих груп вона захопила найбільшу зону контролю у видобутку і збагачуванні залізної
руди. В зв’язку з початком приватизації «Укррудпрому» група «Приват» докладає значних зу!
силь для трансформації своїх прав з управління державними корпоративними правами в реаль!
ну власність. Цю групу розглядають як основного і найсильнішого конкурента в приватизаційній
боротьбі за підприємства «Укррудпрому». В перших приватизаційних турах 2004 р. група вже на!
була власності на пакети акцій ГЗК «Суха балка» і Криворізького залізорудного комбінату. 

Практично монопольні позиції група має також у видобутку марганцевої руди, контро!
лює Запорізький завод феросплавів (управління державними корпоративними правами). 

Група банку «УкрСиббанк» (рисунок 2.8)

Її центром виступає один із великих системних банків в Україні – «УкрСиббанк» (за!
гальні активи – 5,1 млрд. грн., посідає 6 позицію в рейтингу українських банків)39. «УкрСиб!
банк» створений в 1991 р. на базі «Харківінкомбанку». Банк з самого початку мав сильну під!
тримку регіональної і центральної влади. Його голова Олександр Ярославський був зятем ко!
лишнього Харківського губернатора Олександра Масельського і особисто знайомий з Прези!
дентом Леонідом Кучмою. В 1992 р. банк увійшов до складу «Українсько!Сибірської інвести!
ційної корпорації», яку очолював Олег Таранов, що згодом став головою Агентства з управлін!
ня державними корпоративними правами. Група донині залишається вкрай аморфною. Її
вплив на об’єкти переважно базується на управлінні державними корпоративними правами,
представництві інтересів інших компаній, досить часто російських. У групі поки що відсутній
системний бізнес. Основними сферами контролю є будівельна галузь, кольорова металургія,
нафтова, хімічна і харчова промисловості. 

На початковій стадії розподілу сфер впливу в секторі чорної металургії і пов’язаних з
ним виробництв «УкрСиббанк» проявляв помітну активність. Очікувалось, що він стане про!
відником проникнення в ці сфери російського капіталу. Але міцне протистояння потужних
українських груп і менша ефективність українського металургійного виробництва порівняно
з російським послабили інтерес російського капіталу до цього сектора української економіки.
В результаті «УкрСиббанк» зміг проникнути тільки в «Укррудпром», де він контролює Пів!
нічний ГЗК. На сьогодні роль банку в розвитку українського сектора чорної металургії визна!
чається тим, що у випадку збереження контролю над цим підприємством він посилює позиції
банківських груп, які опанували залізорудну промисловість, проти промислових груп, які
здійснюють системний металургійний бізнес. 
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2.2. Конфігурація бізнес'груп в інших економічних секторах

Формування потужних приватних бізнес!груп за межами сектора чорної металургії –
випадок досить рідкісний в українській економіці. Але ці випадки також слід розглянути, ос!
кільки, по!перше, групи, що виникли тут, також можна кваліфікувати як великі; по!друге, зна!
чення цих сфер у формуванні великого приватного капіталу зростатиме в перспективі (в міру
нормалізації умов економічної діяльності). Якщо брати до уваги існуючі бізнес!групи, то мож!
на окреслити дві найбільш типові моделі.

Перша модель – це створення бізнес!груп завдяки приватизації великого системного дер�
жавного бізнесу за допомогою трудового колективу. Українське приватизаційне законодавство на
початку ринкових реформ надавало трудовим колективам пріоритетне право на викуп державно�
го майна. Особливо пільговий режим викупу державного майна передбачався при такому способі
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Рисунок 2.8. Структура бізнес'групи «УкрСиббанк» станом на 2002 р.40
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приватизації, як оренда з викупом. Оплата приватизованого майна здійснювалась у розстрочку і
за низькими цінами. Свого часу трудовим колективам вдалося викупити такі гіганти як «Мотор!
Січ» (виробництво авіаційних моторів), «АвтоЗАЗ» (виробництво автомобілів) тощо. Але більша
частина таких компаній досить повільно адаптується до ринкових умов. Це – великий капітал, але
поки що в потенції. Як приклад динамічної великої бізнес!групи, що створилася на базі привати�
зованого державного бізнесу, наводимо схематичний портрет корпорації «УкрАвто».

Корпорація «УкрАвто» (рисунок 2.9)

Група створилась на базі приватизованої державної системи технічного обслуговування всіх
типів автомобілів, що вироблялися в колишньому СРСР. Існуюча система технічного обслугову!
вання охоплювала територію всієї України і не мала альтернативи. Для формування приватного біз!
несу був використаний пільговий спосіб приватизації державного майна на користь трудового ко!
лективу. В 1988 р. трудовий колектив уклав з державою договір оренди з викупом станцій техніч!
ного обслуговування автомобілів. В 1992 р. на базі викупленого державного майна була створена
Корпорація «УкрАвто», акції якої викупив трудовий колектив (10 тис. чол.). Досить швидко основ!
на частина акцій виявилась зосередженою в руках топ!менеджерів. Становлення Корпорації
пов’язано з іменем її почесного президента, на сьогодні – народного депутата Т. Васадзе, який сто!
яв на чолі державної системи технічного обслуговування автомобілів України ще з 1983 р. Аналіти!
ки вважають, що саме йому зобов’язані успіхом всі проекти Корпорації. Проходження Т. Васадзе у
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Рисунок 2.9. Структура бізнес'групи Корпорація «УкрАвто»
станом на 2002 р.41
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парламент в рамках пропрезидентського об’єднання «За єдину Україну» принесло свої «дивіденди»
– державний банк «Укрексімбанк» надав Корпорації великий кредит на придбання державного па!
кета акцій «АвтоЗАЗа» (найбільшого українського виробника автомобілів).

Корпорація в 1992!1993 роках уклала угоди з провідними світовими виробниками авто!
мобілів і стала їх офіційним представником в Україні. Були засновані СП «Автомобільний Дім
«Україна» (продаж і сервіс автомобілів Mersedes!Benz), СП Автосамміт» (Toyota), СП «Ніссан!
Україна» (Nissan). З 1997 р. СП «Український Дім «Україна» одержав статус Генерального пред!
ставництва концерну DaimlerCrysler щодо продажу легкових і вантажних автомобілів та автобу!
сів Mercedes!Benz на території України. В 1999 р. Консорціум на основі франчайзингового дого!
вору з British Petroleum відкрила дві автозаправки. У 2000 р. «УкрАвто» одержав під управлін!
ня державний пакет акцій (50%) СП «АвтоЗАЗ!Деу», що дало їй можливість представляти на
українському ринку автомобілі і цього виробника. На сьогодні Корпорація включає близько 400
підприємств з обслуговування автомобілів, а також найбільшу в країні мережу автосалонів. «Ук!
рАвто» контролює близько третини всіх автомобільних продаж в Україні і входить після одер!
жання контролю над «АвтоЗАЗом», в ряд найбільших українських виробників автомобілів42.

Друга модель – створення групи на базі посередницького або банківського капіталу за
рахунок системного та ефективного бізнесу. На сьогодні в Україні таким чином виникло безліч
бізнес!груп (наприклад, торгові мережі, швейне виробництво тощо). Але темпи накопичення
капіталу тут не такі високі, як у сферах із специфічними рентними доходами, і тому великих
бізнес!груп серед них досить мало. Як приклад, можна навести інформацію про концерн «Укр�
промінвест». Зліт групи був забезпечений з самого початку жорстким системним підходом до
організації і розвитку бізнесу, а пізніше – значним політичним і адміністративним ресурсом. У
сфері АПК почала визначатися бізнес!група навколо банку «Аваль». 

Концерн «Укрпромінвест» (рисунок 2.10)

Існування і розвиток цієї групи пов’язують з іменем народного депутата, голови Комі!
тету з питань бюджету Верховної Ради Петра Порошенка. В особі Порошенка група має вели!
кий політичний і адміністративний ресурс. Майбутня сфера діяльності групи визначилась ще
в 1989 р., коли Порошенко створив об’єднання малих підприємств «Республіка», яке постача!
ло українській кондитерській промисловості сировину з Азії та Африки. В 1991 р. Порошен!
ко очолив нову компанію «Біржовий Дім «Україна», що стала спеціалізуватися на операціях з
постачання металу, сировини для кондитерської промисловості тощо. В 1993 р. створений
«Український промислово!інвестиційний концерн» («Укрпромінвест»), який і поклав поча!
ток групи. З переходом Петра Порошенка до активної політичної діяльності концерн очолив
його батько Олексій Порошенко. 

На сьогодні до складу концерну входять понад 50 компаній України, і група поступово
починає просуватися в Росію (кондитерський бізнес). На відміну від інших впливових бізнес!
груп, група «Укрпромінвест», в основному складається із середніх підприємств. Але група ці!
леспрямовано формує свій склад, що забезпечує її структурованим і ефективним бізнесом за
такими напрямками: кондитерська і машинобудівна промисловість, транспорт. Аналітики ха!
рактеризують її бізнес як найбільш системний в Україні. Концерн виконує роль центральної
управляючої компанії групи, якій підпорядковані управляючі компанії нижчого рівня: Корпо!
рація «Рошен» – кондитерське виробництво; «Укрпромінвест!Авто» – складання автомобілів
і тракторів; «Транспортно!експедиційне підприємство» – вантажо– і пасажироперевезення.
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Крім цього, група контролює одне з великих українських підприємств суднобудівної галузі –
«Ленінська кузня». До складу групи входить банк «Мрія». 

Найсильніші позиції група має в кондитерському виробництві. Історія формування
цього напрямку бізнесу:

1996 р. – набута власність на Вінницьку кондитерську фабрику;

1998 р. – стає власником двох кондитерських фабрик – Маріупольської та Кремен!
чуцької;

42

Рисунок 2.10. Структура бізнес'групи Концерн «Укрпромінвест»
станом на 2002 р.43
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1999 р. – в ході додаткової емісії викупила акції найпотужнішої в країні Київської кон!
дитерської фабрики ім. К. Маркса;

2001 р. – набута власність у Вінницькій області на Погребищенський, Гайсинський та
Крижопільський цукрові заводи. В результаті «Укрпромінвест» є власником підприємств пов!
ного технологічного циклу – від власних цукрових заводів, кондитерських фабрик – до влас!
ної збутової мережі (оптова і роздрібна торгівля);

2002 р. – придбаний контрольний пакет акцій Липецької кондитерської фабрики «Лі!
конф» (Росія). В наступні роки Концерн ставить за мету подальше просування в кондитерську
російську промисловість з метою опанування значної ніші на кондитерському ринку. 

Концерн належить до великих автомобільних дилерів у країні. Він є головним акціоне!
ром Черкаського автобусного заводу, на якому з 1999 р. налагоджений масовий випуск мало!
го автобусу «Богдан». На підконтрольному Концерну Луцькому автомобільному заводі фун!
кціонує найбільше в Україні підприємство зі складання автомобілів «ВАЗ» (Росія). 

Група банку «Аваль» (рисунок 2.11)

Банк «Аваль» був створений в 1992 р. і на сьогодні, як і решта банків, які виступають
центрами груп, є одним з найбільших системних банків країни (загальні активи – 11,5 млрд.
грн., займає другу позицію в рейтингу українських банків)44. Група поки що не має чітких меж
і не структурована. Топ!менеджери банку вважають встановлення контролю над промислови!
ми підприємствами другорядним завданням, яке має за мету забезпечити ефективне виконан!
ня основного – формування стабільної мережі клієнтів банку. Але, за спостереженнями аналі!
тиків, контроль над підприємствами з боку банку досяг такого ступеню сталості, коли його
можна вже кваліфікувати як об’єднання у формі ФПГ. 

Основною сферою впливу банку є агропромисловий сектор. Безпосередній контроль над
підприємствами банк встановлює через систему постійного банківського обслуговування, кре!
дитну залежність, а в останні роки – набуття корпоративної власності за допомогою підкон!
трольних компаній. Найбільша група підконтрольних підприємств банку створена через компа!
нію «Укрзернопром» (виникла в 1998 р.), яка визнана найпотужнішим гравцем зернового рин!
ку (контролює третину ринку). За висновками аналітиків, банк сприяє формуванню на базі
«Укрзернопрому» потужного холдингу, до складу якого входять підприємства з торгівлі зерном
і борошном, виробництва хліба і хлібопродуктів. Холдинг починає поступово переходити до ви!
рощування зерна на орендованих землях. До складу холдингу також входить експедиторська
компанія, яка посідає 7 місце за обсягами автомобільних вантажних перевезень в Україні. 

Останнім часом банк намагається просунутись у базові галузі, в тому числі у металур!
гію і хімічну промисловість. Але аналітики не прогнозують перетворення банку в скільки!не!
будь значного гравця в цих секторах. 

Група «Футбольний клуб «Динамо» (рисунок 2.12)

Назву групи дали ЗМІ, а слідом за ними так групу почали називати й аналітики. Ця
група років з два тому відіграла значну роль і розглядалася як одна з наймогутніших тіньових
ФПГ в країні. В 2002 р. вона за характером наближалась до банківських груп, оскільки, як і во!
ни, мала досить аморфну конфігурацію. Контроль над підприємствами група, в основному,
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встановлювала завдяки своєму великому політичному та адміністративному ресурсу через
механізм передачі під управління державних корпоративних прав. В результаті, на цій базі без
інвестиційних ресурсів група створила потужну імперію, яка приносила її учасникам великі
прибутки. Але поступово група почала втрачати конфігурацію сталого об’єднання. Причина –
хиткий фундамент у вигляді тимчасового управління державними корпоративними правами,
для переводу яких у реальні права власності необхідні були величезні інвестиційні ресурси. 

З історичної точки зору, процес формування такої групи є досить цікавим фактом, який
потребує висвітлення. Історія цієї групи наочно демонструє, що створення великих ФПГ в Ук!
раїні на перших етапах могло здійснюватися навіть без наявності початкових інвестицій за
умови зв’язків із владою – можливості використання політичного і адміністративного ресурсу.

Керівний центр групи – 7 фізичних осіб, які об’єдналися навколо Футбольного клубу
«Динамо». В одному із своїх інтерв’ю Віктор Медведчук (Голова Адміністрації Президента)
так пояснив появу групи: «Я з 1989 року почав займатися футбольним клубом, а Суркіс був
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Рисунок 2.11. Структура бізнес'групи банку «Аваль» станом на 2002 р.44
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затятим болільником. Ми з ним об’єднались і почали спільно працювати на клуб. Він дружив
зі Згурським. Потім з’явились Карпенко і Губський – два молодих вчених, які стали коопера!
торами, заробляли кошти…Потім з’явився Лях, що очолював Український кредитний банк.
Ще Ігор Суркіс. Отак наша сімка і замкнулась». Публічно сімка завжди заперечувала наяв!
ність під її контролем бізнес!групи. 

Початок групи поклало створення юридичної компанії «Бі.Ай.Ем» в 1992 р. Її заснов!
ником став Віктор Медведчук. Згодом він виступив засновником ще ряду структур, які стали
ядром групи: Українського кредитного банку, ФК «Динамо», концерну «Славутич». Основна
частина сімки тим чи іншим способом також пов’язана з Українським кредитним банком. Для
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Рисунок 2.12. Структура бізнес'групи «Футбольний клуб «Динамо»
станом на 2002 р.46
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встановлення контролю над підприємствами група використовувала механізм передачі під
управління державних корпоративних прав. В 1998 р. Українському кредитному банку були
передані під управління державні пакети акцій Запорізького феросплавного заводу і 3 обле!
нерго. Потім група взяла участь в приватизації 8 обленерго у складі пула «Корт Холдинг». Це
дозволило групі у складі пула при мінімальних витратах одержати реальний контроль над ве!
ликим сектором енергетичних об’єктів. Група широко використовувала для встановлення
контролю над підприємствами інструмент просування своїх представників до їх органів уп!
равління. В 2002 р. група вже контролювала порти, підприємства харчової і целюлозно!папе!
рової промисловості, нафтопереробні заводи. 

На сьогодні група як така перестала існувати. Григорій Суркіс залишив пост президен!
та ФК «Динамо». За заявами Віктора Медведчука, він перевів свої активи у гроші і поклав їх
у банки. Політична доля вплинула і на позиції решти членів групи. Консолідуючі мотиви пос!
лабились, хоча великі капітали, що виникли в надрах групи, продовжують функціонувати. 
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3
Механізм формування рентних
джерел у секторі чорної металургії
Виникнення великого приватного капіталу в України, яке відбувалося на фоні глибо!

кої економічної кризи і слабкої державної системи, призвело до того, що основним джерелом
його накопичення стала специфічна рента. Вона за характером була тіньовою і формувалась в
основному у сферах експортної діяльності. Історично такою головною сферою експортної ді!
яльності в Україні став сектор чорної металургії. Високий експортний потенціал сектор збері!
гає дотепер, хоча на фоні економічного відродження інших галузей його частка помітно змен!
шується. Експорт продукції чорної металургії в загальному українському експорті в 1999 р.
становив 33,8%, у 2003 р. – 29,3%.47

3.1. Чорна металургія – сектор із значним експортним
потенціалом

Після розпаду СРСР Україна успадкувала частину загальносоюзного гірничо!мета!
лургійного комплексу, до складу якого входив сектор чорної металургії. За своїм характером
це була так звана «велика металургія», основу якої складали великі підприємства (комбіна!
ти і заводи) з повним металургійним циклом «виплавка чавуну – виплавка сталі – виробниц!
тво прокату». Великі металургійні підприємства з повним металургійним циклом виробля!
ють на сьогодні близько 96% всієї сталі в країні. В український сектор чорної металургії вхо!
дять 11 великих металургійних підприємств, 2 міні!заводи, що були створені на базі струк!
турних підрозділів металургійних заводів, та 2 невеликі заводи, які, практично, не функціо!
нують. До найпотужніших належать 5 металургійних підприємств, що на сьогодні виробля!
ють понад 70% сталі в країні (рисунок 3.1). 

За оцінками міжнародних експертів, український сектор чорної металургії є одним з
найвідсталіших в технічному і технологічному відношенні металургійним виробництвом у
світі. У розвинених країнах світу в 70!90!х роках попереднього століття була проведена гли!
бока реструктуризація металургійного виробництва, в процесі якої був замінений мартенів!
ський спосіб виплавки сталі киснево!конверторним і виробництвом електросталі, введена
технологія безперервного розливу сталі. Технічна модернізація забезпечила зростання про!
дуктивності праці, зменшила матеріало! та енергоємність продукції, суттєво знизились нега!
тивні екологічні наслідки виробництва. Українські металургійні підприємства, що були введе!
ні в дію в кінці XIX – 30!х роках XX століття, нині продовжують функціонувати на старій ос!
нові. Якщо в світі застарілим мартенівським способом виплавляється лише 3,6% сталі, то в
Україні виробництво сталі цим способом становить 46,8% (таблиця 3.1). Ситуація в україн!
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ському секторі чорної металургії ще більше погіршилась під впливом економічної кризи, яка
супроводжувалась скороченням інвестиційних ресурсів. Знос основних фондів досяг критич!
ного рівня – 60% (у виплавці сталі – навіть 70%). 

Таблиця 3.1.

Порівняння технологічного рівня українського сектора чорної
металургії з світовим  (% у виробництві)49

Розпад СРСР і економічна криза паралізували діяльність промисловості всіх нових кра!
їн, що створились на його тлі, у тому числі й тих галузей, які є основними споживачами чорно!
го металу. Споживання чорного металу в цих країнах катастрофічно скоротилося. Оскільки
сектор чавуну і сталі України був орієнтований на потреби союзного виробництва, це призве!
ло до стрімкого спаду національного металургійного виробництва. За 1990!1995 роки обсяги
виробництва чавуну в країні скоротилися з 44,9 до 18,0 млн. т, або в 2,5 рази, сталі – з 52,6 до
22,3 млн. т або в 2,4 рази, прокату – з 38,6 до 16,6 млн. т, або в 2,3 рази. За цих умов світова
спільнота почала вимагати від українського уряду проведення глибокої реструктуризації наці!
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49 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки і з питань європейської інтеграції України, International Iron and Steel
Institute. – http://www.worldsteel.org.

Рисунок 3.1. Рейтинг головних українських виробників сталі 
(2003 р., тис. т)48
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онального сектора чорної металургії, в процесі чого мали ліквідуватись надлишкове і застаріле
металургійне виробництво. 

Згортання металургійного виробництва в перші роки після одержання Україною неза!
лежності дали підґрунтя для поширення песимістичних тверджень щодо перспектив розвитку
національного сектору чорної металургії. Але всупереч усім песимістичним прогнозам, після
1995 р. ситуація в ньому почала поліпшуватися. В 2003 р., порівняно з 1995 р., обсяг виплавки
чавуну збільшився на 75% і становив 31,5 млн. т, сталі – на 68,2% і становив 37,5 млн. т, прокату
– на 77,7% і становив 29,5 млн. т50. Сектор чорної металургії одним з перших досить швидко
вийшов з кризового стану. Стрімке зростання виробництва у секторі чорної металургії стало
можливим завдяки великим газотрейдерним компаніям, які вивели його на зовнішній ринок.
Металургійні підприємства були, з одного боку, великими системними споживачами газу, з ін!
шою – їхня продукція мала попит на зовнішньому ринку. В умовах загальної кризи, коли аген!
ти економічної діяльності здійснювали свої операції переважно на базі бартерних схем, це набу!
ло неабиякого значення. Саме цими обставинами сектор привернув до себе підприємницьку
увагу. В умовах загальної економічної кризи виробництво чорного металу виявилось однією з
нечисленних сфер, де новий приватний капітал зміг одержувати стабільно високі прибутки. 

В результаті за досить короткий історичний період український сектор чорної металур!
гії досяг високого рівня експортної орієнтації. Якщо в 1990 р. українська чорна металургія
постачала на експорт (за межі СРСР) лише близько 3 млн. т прокату, то у 2003 р. обсяг екс!
порту прокату збільшився вже до 24,8 млн. т. На сьогодні Україна є провідним виробником та
експортером чорного металу на світовому ринку. Країна входить у десятку (7!е місце) най!
більших виробників чорного металу: в світовому виробництві сталі на її частку припадає
3,97%. За показником чистого експорту51 Україна посідає трете місце у світі. В світовому екс!
порті на частку України приходиться понад 8%.
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Рисунок 3.2. Експорт продукції чорної металургії 
з України в 1999'2003 роки (млрд. USD)52
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економіки і з питань європейської інтеграції України.
51 Чистий експорт – це різниця між експортом та імпортом продукції. Показник демонструє обсяг продукції, яка
виробляється сектором чавуну і сталі виключно на експорт.
52 Дані Державного комітету статистики України.



Швидке відродження українського виробництва чорних металів, таким чином, прямо
пов’язане з успіхами на світовому ринку. Маючи відстале металургійне виробництво за відсут!
ності досвіду ведення зовнішньоекономічної діяльності, яка в межах СРСР велась центральними
союзними структурами, Україна за порівняно короткий час перетворилася на потужного світово!
го експортера чорного металу. При цьому необхідно взяти до уваги, що на світовому ринку укра!
їнські виробники опинилися в умовах жорсткої конкуренції з традиційними потужними вироб!
никами (країнами ЄС, Японією і США) і новими виробниками (Китаєм, Бразилією, Південною
Кореєю, Тайванем).

Перетворення України на великого і конкурентноспроможного експортера чорного ме!
талу стало можливим завдяки унікальним обставинам, які історично зійшлися в часі. До них
слід віднести суто внутрішні фактори – наявність потужної бази для організації масштабного
виробництва металургійної продукції на експорт, та зовнішні фактори – зміна ситуації на сві!
товому жорстко конкурентному ринку чорних металів, що призвели до появи нових сфер, де іс!
нував підвищений попит і мало відчувався конкурентний тиск з боку розвинених країн – го!
ловних світових гравців.

(А) Наявність виробничих потужностей, які перевищували внутрішні потреби
України в продукції чорної металургії

Україна після розпаду СРСР одержала у спадщину потужний гірничо!металургійний
комплекс, що в кілька разів перевищував її власні внутрішні потреби. Історично гірничо!мета!
лургійний комплекс України формувався з урахуванням загальних потреб у чорному металі
спочатку Російської імперії, потім СРСР. В 1990 р. за межі України було вивезено 46,7% прока!
ту, в тому числі: до регіонів СРСР – 38,9%, за межі СРСР – 7,8%. За роки незалежності, при
зменшенні за умов економічної кризи внутрішніх потреб економіки країни в металі, частка екс!
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порту збільшилась. В окремі роки вона досягала 85!90% загального обсягу виробництва прока!
ту. Тільки за останні роки, у зв’язку зі сталим економічним зростанням, обсяги і частка внутріш!
нього споживання чорного металу почали в Україні збільшуватись. Але частка внутрішнього
споживання все ще залишається невеликою. У 2003 р. на експорт вироблялось 78,8%, на внут!
рішні потреби країни – 21,2% прокату.

Незважаючи на кризу, Україні вдалося зберегти виробничі потужності сектору чорної
металургії. Потужності, що не використовувались, тимчасово зупинялись або зменшувалась
ступінь їх використання. Ліквідувались тільки ті потужності, експлуатацію яких неможливо
було продовжувати через їх зношеність. Тому скорочення обсягів металургійного виробництва,
насамперед, позначилось на ступені використання існуючих виробничих потужностей. Цей по!
казник в середині 90!х років знизився до 61% (нормальна ступінь – близько 100%). Наявність
незавантажених потужностей  дозволила при виході підприємств на світові ринки досить
швидко, без значних інвестиційних вкладень  забезпечити стале зростання виробництва чорно!
го металу за рахунок вводу в дію виведених раніше потужностей і збільшення ступеня їх вико!
ристання. Це мало велике значення для України, в якій на той час був відсутній державний і
приватний інвестиційний капітал в необхідних розмірах. Порівняно невеликі інвестиції в сек!
торі спрямовувались переважно на ремонт найбільш зношеного обладнання. Нове будівництво
і введення нового обладнання здійснювалось тільки у виняткових випадках, коли це було не!
обхідно для поліпшення якості продукції, зниження критично високого  енергоспоживання і
негативного впливу на  навколишнє середовище. Така інвестиційна політика дала можливість
без значних фінансових ресурсів за короткий час вирішити найбільш критичні проблеми тех!
нологічного процесу і забезпечити необхідну якість продукції, призначеної на експорт.

Таблиця 3.2.

Виробничі потужності та ступінь їх завантаження в чорній металургії України 
за 1999'2003 роки54

(Б) Стратегічна забезпеченість власною сировиною

Національний гірничо!металургійний комплекс, який успадкувала Україна з розпадом
СРСР, здатний забезпечувати масштабне металургійне виробництво у повному обсязі за раху!
нок власної сировини. Частину власної сировини Україна навіть експортує. Імпорт сировини
– незначний і в основному викликаний або специфічними технологічними потребами, або ко!
ливаннями попиту і пропозиції на внутрішньому ринку. У 2003 р. було імпортовано тільки 1,2
млн. т коксу та 7,6 млн. т товарної залізної руди, що становило, відповідно, 5,8% та 12,1% від
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обсягів власного  виробництва. В той же час експорт коксу становив 2,6 млн. т, товарної заліз!
ної руди – 20,2 млн. т, або 12,5% та 32,1%, відповідно, від обсягів власного виробництва.

Таблиця 3.3.

Виробництво, експорт та імпорт товарної залізної руди55

* До попереднього року
Таблиця 3.4.

Виробництво, експорт та імпорт коксу56

** Імпорту металургійного коксу не було

(В) Достатня енергетична і транспортна база 

Металургійне виробництво є надзвичайно енергоємним. У рамках СРСР для підтрим!
ки енергоємних виробництв на території України було побудовано 8 ГЕС (6,7% виробництва
електроенергії), 4 АЕС (45,3%), 14 ТЕС (48%). Енергетична система країни повністю задо!
вольняє національні потреби в електроенергії. Україна не має необхідних власних ресурсів
природного газу. Але вона використовує постійні надійні джерела його імпорту з Росії, Тур!
кменістану, Узбекистану. В Україні існує розвинена транспортна мережа, яка повністю забез!
печує переміщення вантажів як усередині країни, так і на світові ринки. Експлуатаційна дов!
жина залізничних колій становить 22,1 тис. км, густота – 37 км на 1 тис. кв. км території. За
2003 р. залізничним транспортом перевезено вантажів 443,5 млн. т, у тому числі руди залізної
та марганцевої – 59,5, коксу – 11,7, чорних металів – 35,3 та лому чорних металів – 5,6 млн. т
(понад чверть всіх вантажів)57. Українські металургійні підприємства мають хорошу досяж!
ність до морських портів, загальна потужність яких становить 89 млн. т.

(Г) Існування розвиненої науково/технічної інфраструктури 

Металургійне виробництво України успадкувало від колишнього СРСР потужну нау!
ково!технічну  і проектну інфраструктуру, яка в основному розташована в Донецькій області,
де зосереджена переважна частина металургійних підприємств. Це дозволило після кризи від!
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роджувати металургійне виробництво на базі вітчизняних наукових і технічних розробок, що
значно зменшило витрати часу і необхідний обсяг інвестиційних ресурсів на здійснення тех!
нічної модернізації і поліпшення технології. Останнім часом українські проектно!технічні
розробки почали виходити на світовий ринок. Вдалим прикладом є реалізація українсько!ки!
тайським спільним підприємством «Десмаг» проектів з технології очищення від сірки чавуну
гранульованим магнієм, яка розроблена Дніпропетровським інститутом чорної металургії
НАНУ і запорізьким Науково!дослідним і проектним інститутом титану. Конкурентами на
китайському ринку виступають відомі світові розробники металургійних технологій – амери!
канські компанії ISM, Rossborough i Hoogwens, німецький концерн Krupp58.

(Д) Розширення нових товарних ніш на світовому ринку 
чорного металу 

Досить тривалий період у світовому металургійному виробництві та на світовому рин!
ку чорних металів існувала відносно стабільна ситуація. В цей період основні товарні потоки
на світовому ринку складали готова продукція високого ступеня переробки і первинна сиро!
вина. В сегменті готової продукції 90% посідали США, країни ЄС і Японія, в сегменті
первинної сировини 90% складали частки Бразилії, Австралії і Канади59. Глобальні світові тен!
денції призвели до появи на світовому ринку чорних металів нового значного товарного пото!
ка – напівфабрикатів. Це пов'язано з новими тенденціями в розвитку світового металургійно!
го виробництва. Наприклад, у 2003 р. у складі світового стального експорту частка напівфаб!
рикатів  становила вже близько 18% (у фізичному вимірі). 

Серед факторів, що збільшують попит і зростання виробництва напівфабрикатів у сві!
ті, можна окреслити такі:

виробництво прокатної продукції за рахунок імпорту заготовок дозволяє нарощувати
обсяги металургійного виробництва при мінімальних капітальних вкладеннях і, прак!
тично, без збільшення витрат на охорону навколишнього середовища в країнах, що ма!
ють надлишкові прокатні потужності (Тайвань, Єгипет, Італія, Македонія, США);

країни, що створюють власну металургію, з економічної доцільності починають з будів!
ництва прокатного виробництва, щоб отримати швидку віддачу при мінімальних капі!
тальних вкладеннях (Індонезія, Таїланд, Малайзія);

загальною тенденцією розвинених країн є прагнення виносити «брудні» частини мета!
лургійного виробництва (плавильні) за межі власних територій за рахунок розширен!
ня використання в металургійному виробництві напівфабрикатів;

транснаціональні корпорації прагнуть організовувати виробництво кінцевої продукції
з більшою доданою вартістю в розвинених країнах, що дозволяє діяти на  дорожчих
ринках ЄС і США. Виробництво напівфабрикатів переміщується до країн, які мають
дешевші ресурси і робочу силу.

Ця нова товарна ніша виявилась непривабливою для розвинених країн і почала міцно опа!
новуватися новими експортерами – Бразилією, Росією та Україною. Це відкрило для всіх укра!
їнських металургійних підприємств широкі можливості збільшувати виробництво металургійної
продукції на експорт. Причому вихід на нові ніші не потребував технічної та технологічної пере!
будови виробництва. Експорт продукції більш високого рівня переробки здійснюють тільки най!
більш великі металургійні підприємства, які мають для цього відповідні потужності, необхідні ін!
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вестиційні можливості і виявились спроможними впровадити системи управління якістю, що
відповідають світовим стандартам, і здійснити міжнародну сертифікацію своєї продукції. 

(Е) Нові географічні ринки

Глобальні світові тенденції докорінно вплинули і на географічні напрямки товарних по!
токів. В останні десятиріччя з’явився сталий і масштабний попит на металургійну продукцію з
боку країн, які почали процес індустріалізації власних економік. До них відносяться Китай, Пів!
денна Корея, Тайвань, Бразилія та інші. У світовому імпорті частка нових регіонів – Азії, Афри!
ки та Південної Америки – на сьогодні становить близько 36%60. Світова торгівля чорним мета!
лом поступово переміщується з головних географічних ринків – ЄС, США та Японія – до но!
вих регіонів. Головним покупцем чорного металу на світовому ринку став Китай. На відміну від
«старих» на «нових» ринках конкурентний тиск з боку розвинених країн значно менший, що по!
легшує вхід до них нових експортерів, до яких належить Україна. 

Не зважаючи на сприятливі тенденції, для України вихід на світовий ринок був досить
тяжким процесом. Металургійні підприємства вийшли на світовий ринок недостатньо підго!
товленими: якість їхньої продукції не відповідала світовим стандартам, була відсутня система
просування продукції на зовнішніх ринках, країна не мала патронату міжнародних організа!
цій, таких як СОТ та ЄС. В результаті потужні транснаціональні сталеві корпорації почали
витісняти їх з головних географічних ринків і продуктових ніш продукції з високою доданою
вартістю. До конкурентної боротьби підключились уряди розвинених країн, внутрішнім рин!
кам яких почала загрожувати поява дешевої металургійної продукції. Цю ситуацію для Укра!
їни погіршило те, що одночасно з нею на світовий ринок з дешевою продукцією вийшли Росія
і Бразилія. В середині 90!х років проти України почали порушуватись демпінгові розслідуван!
ня, в результаті чого в країнах ЄС і США були встановлені обмежувальні квоти і мито на ім!
порт української продукції. За ними квоти і мито почали встановлювати для захисту своїх
внутрішніх ринків й інші країни. 

Така політика призвела до того, що для України фактично виявився закритим найдо!
рожчий ринок США. За 1999–2003 роки обсяг експорту до США зменшився з 211,3 до 78,7
млн. USD. В українському експорті чорних металів частка США знизилася з 5,4% до 1,2%.
Причому, структура поставок продукції на цей ринок виявилась економічно невигідною для
України, що наочно видно з величини середньої експортної ціни61. У 2003 р. вона становила
211,3 USD/т і була нижчою рівня середньої експортної ціни в інших регіонах, окрім країн Єв!
ропи – не членів ЄС. На відміну від США, Україні вдалося закріпити свої позиції на ринку
ЄС. За 1999!2003 роки експорт української продукції до країн ЄС збільшився з 283,4 до 868,8
млн. USD. Частка ЄС у загальному обсязі експорту за цей період збільшилася з 7,3% до 12,9%.
Ринок ЄС виявився для України найдорожчим. Середня експортна ціна у 2003 р. тут станови!
ла 400,4 USD/т. Але під впливом жорстких умов торгівлі, які були створені в рамках ЄС, ук!
раїнські металургійні підприємства змушені були зменшувати експорт прокату: 2000 р. – 317
тис. т, 2003 р. – 140 тис. т (зменшення на 55,8%). В основному висока ціна українського екс!
порту сформувалась тут за рахунок збільшення експорту дорогих феросплавів. 

Українським металургійним підприємствам вдалося втриматися і розширити свою при!
сутність на світовому ринку завдяки опануванню товарними нішами напівфабрикатів та пере!
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60 http://www.worldsteel.org
61 Середня експортна ціна, або вартість 1 тонни експорту, дорівнює відношенню величини експорту у вартісному
вимірюванні до величини експорту у фізичному вимірюванні. 
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Рисунок 3.4. Географічна структура експорту продукції чорної металургії з України
у 2003 р. (у вартісному вимірюванні, у відсотках)
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Рисунок 3.5. Середня експортна ціна продукції чорної металургії України
в окремих світових регіонах у 2003 р. (USD/т)
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Рисунок 3.6. Структура експорту продукції чорної металургії у 2003 р.
(у вартісному вимірюванні, у відсотках)
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ходу до периферійних географічних ринків. На сьогодні основним напрямком експортної ді!
яльності України став регіон Азії. На його частку у вартісному вимірюванні у 2003 р. прийшло!
ся 51,3% загального експорту, в тому числі на частку Китаю – 23,8%. Середня експортна ціна
тут дещо вища, ніж у США і становила в 2003 р. 215,4 USD/t. Перспективними регіонами для
України є ринки країн СНД і Африки. На цих регіональних ринках український експорт збіль!
шується найбільшими темпами. Ці два ринки посідають в експорті відповідно: 12,6 і 12,8%. За
1999!2003 роки обсяг експорту в СНД збільшився з 419,9 до 844,7 млн. USD, або більше, ніж у
2 рази. Основна частка експорту в СНД припадає на Росію – 575,3 млн. USD. Україна має на
ринку СНД ліпшу товарну структуру експорту. Середня експортна ціна у 2003 р. була більшою,
ніж в інших регіонах, за винятком ЄС, і становила 270,4 USD/т. За 1999!2003 роки експорт до
регіону Африки збільшився з 315,0 до 859,9 млн. USD, або в 2,7 рази. У цьому регіоні основна
частина експорту припадає на Алжир, Єгипет, Нігерію. Середня експортна ціна тут становила
218,5 USD/т, що вище, ніж у регіонах Азії, США, європейських країнах – не членах ЄС.

Жорстка конкуренція з боку розвинених країн у сукупності з відсталою технічною і
технологічною базою призвели до того, що в українському експорті превалює продукція низь!
кого рівня переробки з невеликою доданою вартістю (рисунок 3.6). Причому продуктова
структура металургійного експорту залишається консервативною. Вона мало змінюється з ро!
ками. Напівфабрикати продовжують посідати стабільно велику частку в структурі металур!
гійного експорту. В 2003 р. їх частка становила 29,13% (1999 р. – 29,68%). Більш динамічні змі!
ни відмічаються у перерозподілі часток плоского та сортового прокату і сировинної продукції
(чавун, феросплави, металобрухт). У 2003 р. на частку плоского прокату припадало 30,42%
(1999 р. – 27,64%), сортового прокату – 23,54% (1999 р. – 22,36%), сировинної продукції –
16,05% (1999 р. – 19,37%). 

Висока залежність національного металургійного виробництва від стану світового рин!
ку породжує по ланцюгу відповідну залежність умов формування національного приватного
капіталу від зовнішньої кон’юнктури. Сектор чорної металургії все ще залишається в Україні
головним джерелом його накопичення. Тому для визначення перспектив подальшого розвит!
ку приватного капіталу велике значення має прогноз ситуації на світовому сталевому ринку і
позицій на ньому українських виробників. 
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Рисунок 3.7. Середня експортна ціна окремих видів української 
продукції чорної металургії у 2003 р. (USD/т)
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В кінці 90!х років на цьому товарному ринку почала розвиватися криза, яка створила по!
мітні загрози для українських бізнес!груп. Ця криза мала циклічний характер і була викликана
надвиробництвом: світові металургійні потужності, які використовувались для виробництва про!
дукції на експорт, помітно перевищили попит на метал. На початок 2000 р., за оцінками Interna!
tional Iron and Steel Institute, потужність світового сектора чорної металургії становила 1070 млн.
т, споживання – 850 млн. т. Криза надвиробництва розгорталась під впливом декількох факторів: 

по�перше, за останні двадцять років світові металургійні потужності помітно зросли
внаслідок проведення в розвинених країнах широкомасштабної реструктуризації та побудови
власної металургії в нових країнах – Китаї, Бразилії, Південній Кореї, Тайвані;

по�друге, у зв’язку зі зниженням темпів економічного росту в розвинених країнах і по!
будовою власного металургійного виробництва в нових країнах на світовому ринку попит на
метал почав падати;

по�третє, значний дисбаланс між попитом і пропозицією на світовому ринку внесли
Росія і Україна, які в умовах економічної кризи, що охопила їх, скоротили внутрішнє спожи!
вання металу і залпом викинули його на зовнішній ринок. 

Нарощування кризи сприяло розповсюдженню песимістичних прогнозів щодо майбут!
нього чорної металургії в Україні. З’явились побоювання щодо можливості скорочення мета!
лургійного виробництва і закриття частини підприємств. Але поліпшення ситуації на світово!
му сталевому ринку з другого кварталу 2002 р. дало нові сильні імпульси розвитку україн!
ського сектора чорної металургії і, як результат, значно посилило позиції приватного капіта!
лу, що пов’язаний з цим сектором. Попит, а за ним і ціни на світовому сталевому ринку поча!
ли стрімко зростати. International Iron and Steel Institute, оцінивши ситуацію, зробив новий
більш оптимістичний середньостроковий прогноз. За його оцінками, на світовому сталевому
ринку з’явились стійкі позитивні фактори, які забезпечать зростання попиту на чорний метал
в середньостроковому періоді. До 2007 р. очікується збільшення світового попиту на чорний
метал до 1041 млн. т (або на 22,5% до рівня 2000 р.). 

Це викликано помітним пожвавленням економічного зростання розвинених країн, але
більшою мірою – поширенням політики індустріалізації країн третього світу, які поки що нес!
проможні задовольнити свої потреби в чорному металі за рахунок власного металургійного
виробництва (Африка, Азія). Світовий попит продовжуватиме переміщуватися на периферій!
ні ринки, де сильних позицій вже набули українські металургійні виробники. Конкурентнос!
проможні позиції українських металургійних виробників збережуться на світовому ринку і за
рахунок сталого поширення попиту на напівфабрикати і рядовий прокат. Стале зростання сві!
тових цін на всі види продукції чорної металургії при відносно низькому рівні внутрішніх вит!
рат на їх виробництво в Україні робить високоприбутковим, практично, будь!який металур!
гійний бізнес, пов’язаний з експортом. Таким чином, в середньостроковій перспективі сектор
чорної металургії збереже високу експортну орієнтацію і свою роль основної сфери форму!
вання великого капіталу в Україні. 

3.2. Джерела ренти

Сектор чорної металургії в Україні визнається однією з головних сфер виникнення спе!
цифічної тіньової ренти у великих обсягах, яка забезпечила швидке накопичення капіталу. Як
показав наш аналіз, механізм виникнення ренти в цьому секторі побудований на існуванні но!
жиць між зовнішніми та внутрішніми цінами на метал і використанні декількох способів фор!
мування тіньових доходів. У цьому розділі буде зроблена спроба наочно продемонструвати, як
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при низькій продуктивності праці і високій енерго! та матеріалоємності порівняно зі світовим
рівнем українським бізнес!групам вдається створити надприбутки в металургійному вироб!
ництві, які вони за допомогою різних способів перетворюють на тіньові доходи. 

За експертними оцінками, в Україні при виробництві продукції чорної металургії по!
рівняно з металургійними виробництвами розвинених країн, споживається більше енерге!
тичних ресурсів на 25!30%, матеріалів – на 5!7%. Це обумовлює збільшену частку в загаль!
них витратах на виробництво чорних металів матеріальних витрат. Особливо наочно це де!
монструє порівняння структури витрат на виробництво металургійної продукції в Україні і
Німеччині. Німеччина будучи традиційно великим металургійним виробником у Європі,
змушена використовувати сировину та електроенергію за порівняно високими цінами. В
той же час частка матеріальних витрат на виробництво продукції чорної металургії в цій
країні становить лише 59,8%, а в Україні – 80,6%.

Таблиця 3.5.

Структура витрат на виробництво продукції чорної металургії України та Німеччини62

За рівнем продуктивності праці чорна металургія колишнього СРСР завжди значно
відставала від розвинених країн. В Україні за роки економічної кризи продуктивність праці
в металургійному виробництві ще знизилась і на сьогодні становить 71,6% від рівня перед!
кризового 1990 р. Продуктивність праці в українському секторі чавуну і сталі дещо переви!
щує рівень Китаю і знаходиться приблизно на рівні Росії. В розрахунку на 1 працюючого на
рік в Україні виробляється 174 т, що становить від показника країн ЄС лише 29%. Низький
рівень продуктивності праці є прямим відображенням технічного і технологічного відставан!
ня. Українська металургія все ще функціонує із застарілими виробничими потужностями.
Крім цього, структура металургійних підприємств значно переобтяжена видами діяльності,
які в розвинених країнах здійснюються за їхніми межами (будівництво, ремонт, технічне ос!
нащення, соціальна сфера тощо). 

Незважаючи на перелічені фактори, український сектор чорної металургії виявився
спроможним утримувати нижчий рівень витрат на виробництво металургійної продукції, що
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62 Журнал «Национальная металлургия России». –  2003, сентябрь!октябрь. – С. 10
63 За розрахунками НДЕІ Міністерстві економіки та за питань європейської інтеграції України.

Таблиця 3.6.

Продуктивність праці в українському секторі чорної металургії порівняно з іншими
країнами світу (тонн в розрахунку на 1 працівника)63



стало його основною конкурентною перевагою над іншими світовими виробниками та забез!
печило джерела надприбутків. Головними факторами нижчих витрат на виробництво мета!
лургійної продукції стали:

існування системи державної підтримки в різних формах, 

великі лобістські можливості з боку фінансово!промислових груп;

наявність в країні власних дешевих ресурсів;

низькі інвестиційні витрати на розширення виробництва.

(А) Державна підтримка і практика лобіювання

Сектор чорної металургії і пов’язана з ним вугільна промисловість завжди знаходились
під досить широким патронатом держави. Ця політика традиційна для країни, оскільки відпо!
відає інтересам всіх рівнів державного управління:

на національному рівні – чорна металургія і вугільна промисловість є важливими базо!
вими галузями національної економіки. Вугільна промисловість забезпечує основний
паливний ресурс країни і дешеву сировину для металургії – кокс, який виробляється з
коксівного вугілля. Стабільний розвиток чорної металургії є базою для розвитку мета!
лоспоживаючих галузей і джерелом великих валютних надходжень до державного
бюджету, що отримуються за рахунок експорту;

на регіональному рівні – великі металургійні підприємства і шахти є містоутворюючи!
ми підприємствами, їх стабільний розвиток забезпечує приток коштів до місцевих бюд!
жетів, зайнятість населення і підтримку соціально!побутової сфери регіону. 

Фактично з перших років існування України як самостійної країни була встановлена
система прямого бюджетного субсидування вугледобувних шахт. У роки економічної кризи
вугільні шахти були збитковими, виробничі потужності виявились зношеними, видобування
вугілля здійснювалось на великій глибині, що призвело до зростання ризиків з можливими
негативними наслідками для здоров’я і життя працівників, забруднення навколишнього сере!
довища. Наслідком закриття шахт, яке проводилось у процесі реалізації програми реструкту!
ризації вугільної промисловості, стало перетворення Донбасу – основного вугледобувного ре!
гіону – на депресивну територію. Це викликало масові шахтарські страйки, що створило заг!

розу політичної дестабілізації у суспільстві. На фоні цієї загрози центральна влада змушена
була в умовах бюджетного дефіциту спрямувати значні бюджетні кошти на підтримку галузі.
Витрати бюджету на вугільну промисловість становили (в млрд. грн.)64:

Фінансова підтримка вугільної промисловості стала тим фактором, який забезпечив
одне з важливих джерел ренти для формування приватного капіталу, особливо в роки, коли
країна була охоплена економічною кризою. Переважна частина державної підтримки спрямо!
вувалась на компенсацію частини витрат, які не покривались низькою оптовою ціною, за якою
вугілля закуповувалось у шахт. За нашими розрахунками, дотації в оптовій ціні вугілля дося!
гали 1996 р. – близько 28%, 1999 р. – 14,9%, 2000 р. – 10,8%. Такий механізм державної під!
тримки дозволяв утримувати ціни на кокс для металургійної промисловості на низькому рів!
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ні. Крім цього, приватні бізнес!групи, які встановлювали контроль над шахтами, частину бюд!
жетних дотацій спрямовували не за призначенням, і вони перетворювались на джерела їх ті!
ньових доходів. 

На відміну від вугільної промисловості, де державна підтримка здійснюється у формі
прямого бюджетного субсидування, в чорній металургії застосовуються системи непрямої фі!
нансової або організаційної підтримки. На початок 90!х років в основному застосовувались різ!
ні форми м’яких бюджетних обмежень. Це були податкові субсидії у вигляді індивідуальних по!
даткових пільг, кредити під гарантії держави й енергетичні субсидії. Першим і поки що єдиним
прикладом програмної підтримки сектора чорної металургії з боку держави став економічний
експеримент, який проводився для частини підприємств гірничо!металургійного комплексу. 

Старт приватного капіталу прийшовся на період, коли сектор чорної металургії знахо!
дився у скрутному фінансовому стані, що було наслідком поглиблення загальної економічної
кризи в країні. Розширення експортної діяльності у середині 90!х років забезпечило приплив
фінансових ресурсів до сектору, але не давало можливості підприємствам позбутися величез!
ної кредиторської заборгованості, накопиченої за роки кризи. На початок 1998 р. металургійні
підприємства опинились на межі банкрутства. З 11 великих металургійних підприємств секто!
ру тільки три були рентабельними. В цілому сектор був збитковим (збитковість становила
7,8%). Дефіцит власних обігових коштів досяг понад 3 млрд. грн. Кредиторська заборгованість
по підприємствах сектора дорівнювала 8,5 млрд. грн., основну частину якої становила простро!
чена заборгованість (за різними напрямками – від 35 до 70%)65. Металургійні підприємства ста!
ли тягарем для бюджету, заборгованість бюджету і позабюджетним фондам постійно зростала.
Високий ступінь заборгованості за ресурси паралізував діяльність більшості підприємств. Че!
рез заборгованість по заробітній платі на підприємствах зростала соціальна напруга. 

Поглиблення фінансової кризи в секторі створювало гостру проблему для уряду і міс!
цевої регіональної влади. До дестабілізації, викликаної шахтарським рухом, могла додатися
хвиля протесту з боку тисячних колективів працівників металургійних підприємств. Тому в
1999 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про проведення економічного експеримен!
ту на підприємствах гірничо!металургійного комплексу» від 14.07.1999 р. №934!XIV. До екс!
перименту були включені 63 підприємства комплексу, в тому числі 10 металургійних: «Кри!
воріжсталь», Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, «Азовсталь», «Запоріж!
сталь», «Дніпроспецсталь», металургійні комбінати Донецький, Алчевський, Дніпровський,
Макіївський та Єнакіївський. З 1 липня 1999 р. до 01 січня 2002 р. для його учасників були пе!
редбачені такі пільги: 

(ст. 2) списання всіх штрафів і пені за несвоєчасну сплату податків, зборів та інших
обов’язкових платежів станом на 1 липня 1999 року. Протягом дії експерименту пеня за
нову заборгованість розраховується у розмірі 50% від поточної ставки;

(ст. 3) зменшення зборів і платежів: збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та ут!
римання автомобільних доріг загального значення – 0%; збір до Державного інновацій!
ного фонду – 50% від існуючої ставки; збір за забруднення навколишнього природного
середовища – 30% від цих доходів направляються до бюджетів різних рівнів, 70% зали!
шаються у підприємств на виконання екологічних заходів;

(ст. 4) відстрочка до 36 місяців по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових плате!
жів, встановлення нульової відсоткової ставки за використання податкового кредиту;

(ст. 5) зменшення ставки податку на прибуток підприємств до 9% (чинна ставка –
30%). Грошові кошти, які вивільняються внаслідок зменшення податкової ставки,
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спрямовуються на поповнення обігових коштів самих підприємств. У 2001 р. податко!
ва ставка збільшилася з 9% до 15%.

Під час експерименту сума непрямого субсидіювання з бюджету (списання заборгова!
ностей і податкові пільги) для підприємств гірничо!металургійного комплексу оцінювалась у
2,7 млрд. грн. Крім цього, під час економічного експерименту підприємствам була встановле!
на відстрочка податкових й інших платежів до бюджету у розмірі близько 2 млрд. грн. 66

Таблиця 3.7.

Фінансові показники діяльності підприємств сектора чорної металургії 
за 1998'2003 роки (тис. грн.) 67

Економічний експеримент фінансово підживив і радикально змінив ситуацію на всіх
10 металургійних підприємствах, які брали в ньому участь. Чистий прибуток підприємств
за цей період збільшився у 2,2 рази, що перевищує середній показник приросту чистого до!
ходу в усьому гірничо!металургійному комплексі. Всі підприємства, які брали участь в екс!
перименті, стали прибутковими. У 2001 р. найвищий рівень рентабельності склався на Єна!
кіївському металургійному заводі – 51,6%, «Криворіжсталі» – 20,1%, «Азовсталі» – 12,3%.
Сальдо заборгованостей, порівняно з 1998 р., зменшилось у 2,5 рази. Поступово ліквідував!
ся дефіцит обігових коштів. У 2000 р. розмір дефіциту скоротився, порівняно з 1998 р., у 4,4
рази. В 2001 р. вперше дефіцит був переборений, і обсяг власних обігових коштів становив
602,1 тис. грн., хоч, як і в цілому по гірничо!металургійному комплексу, їх обсяг по металур!
гійних підприємствах не досяг нормативного рівня. У 2001!2002 рр., коли податок на при!
буток збільшився спочатку до 15%, а потім до 30%, фінансові показники підприємств дещо
знизились, але з 2003 р., у зв’язку з поліпшенням ситуації на світовому ринку, показники по
підприємствах знову почали зростати.

Економічний експеримент змінив траєкторію розвитку сектора чорної металургії – па!
діння в кризу поступилося місцем стабільному зростанню. Без пільгової системи податків і
відстрочки сплати заборгованостей у цей період підприємствам сектору не вдалося б так швид!
ко подолати кризовий стан. Несприятлива кон’юнктура на світовому ринку чорних металів,
яка продовжувалась до 2001 р., та наслідки світової фінансової кризи 1998 р. призвели до спа!
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ду виробництва і зниження прибутковості металургійного бізнесу в усьому світі. Режим експе!
рименту непрямим способом у цей важкий період субсидіював діяльність українських мета!
лургійних підприємств. В результаті український сектор чорної металургії при більш глибоко!
му падінні виробництва в 1998 р. у наступні роки випередив світовий сектор чорної металургії
за приростом металургійного виробництва (таблиця 3.8). Українські металургійні підприємс!
тва саме в роки експерименту активізували інвестиційну діяльність. За даними об’єднання
«Металургпром», за роки експерименту реінвестиції у підприємства, що входять до його скла!
ду, досягли 1,88 млрд. грн., загальні вкладення у валові інвестиції і технічне переобладнання пе!
ревищили 4,7 млрд. грн. При іншому розвитку подій, скоріше всього, переважна частина мета!
лургійних підприємств опинилась би на грані банкрутства, як це мало місце на Дніпропетров!
ському металургійному заводі імені Петровського та Костянтинівському металургійному заво!
ді, які не були охоплені економічним експериментом. 

Таблиця 3.8.

Загальне виробництво сирої сталі в світі та Україні за 1997'2001 рр. 68

На сьогодні в Україні відносно сектору чорної металургії не застосовуються системи
цільової державної підтримки, аналогічної економічному експерименту 1999!2001 рр. Але ук!
раїнська влада продовжує політику підтримки галузі в інших формах. Під впливом сильного
металургійного лобі внутрішня і зовнішня політика держави помітно трансформується в кон!
тексті потреб розвитку сектору чорної металургії та інтересів бізнес!груп. Інтереси великих
приватних бізнес!груп, що мають системний металургійний бізнес, враховуються навіть на
найвищому рівні політики – в участі України в глобальних інтеграційних процесах: підготов!
ці до вступу в ЄС і до СОТ, а також в межах взаємовідносин України з США, країнами ЄС та
Росією. Зовнішня політика України сприяє просуванню металургійної продукції на світові
ринки. У внутрішній політиці влада провадить заходи, які створюють конкурентні переваги
для українських металургійних підприємств над металургійними компаніями розвинених
країн за рахунок використання дешевших ресурсів. 
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(Б) Використання дешевших ресурсів

Сировина

Рівень матеріальних витрат на виробництво чорного металу значною мірою формується
за рахунок витрат на придбання сировини. Як вже зазначалося вище, українські металургійні
підприємства використовують переважно вітчизняну сировину. Виробництво власної сировини
в Україні при дешевших складових (енергетичні тарифи, рівень оплати праці, вартість облад!
нання, матеріалів тощо) потребує менших витрат порівняно із світовими, що, в свою чергу, за!
безпечує базу для менших витрат на виробництво української продукції чорної металургії. Це
дає українським металургійним підприємствам суттєві переваги у формуванні матеріальних
витрат на виробництво продукції порівняно з розвиненими країнами. Менші витрати за рахунок
використання дешевшої сировини до останнього часу давало, безумовно, сталу конкурентну пе!
ревагу українським виробникам металургійної продукції на світовому ринку. 

Більш низькі ціни на сировину, порівняно зі світовими, на українському внутрішньому
ринку досить довгий період формувались за рахунок перевищення пропозиції над попитом і
за допомогою політики державної підтримки, яка, наприклад, застосовувалась для вугільної
промисловості. Падіння внутрішнього попиту на сировину було викликане зменшенням обся!
гів металургійного виробництва за роки кризи. З іншого боку, державне субсидіювання дозво!
ляло підтримувати виробництво сировини навіть на збиткових підприємствах. Поява над!
лишкового обсягу сировини на внутрішньому ринку змусила український уряд зняти заборо!
ну на її експорт, яка була накладена ще у роки існування СРСР.  

Загострення ситуації із забезпеченням металургійного виробництва дешевою сировиною
виникло в Україні тільки в останні роки і було викликане змінами, що відбулися на внутрішньо!
му і світовому ринках. У зв’язку з пожвавленням світового металургійного виробництва, яке по!
чалося з 2002 р., на світовому ринку почав стрімко зростати попит на сировину, який супровод!
жувася безпрецедентним зростанням цін. Це підштовхнуло українських виробників сировини
на збільшення її експорту. В цей же час усередині країни почав зростати попит на сировину з бо!
ку національного сектору чорної металургії, що було, в свою чергу, викликане збільшенням по!
питу на продукцію чорної металургії як на світовому, так і на внутрішньому ринках. В результа!
ті на внутрішньому українському ринку створилися «ножиці» між пропозицією і попитом  на всі
види сировини. Внутрішній ринок миттєво відреагував на це зростанням внутрішніх цін на
сировину, які почали підніматися слідом за світовими цінами. 

На ринку сировини загострення ситуації розпочалося з металобрухту. Після відміни
заборони та обов’язкової реєстрації експортних контрактів обсяги експорту з України мета!
лобрухту постійно збільшувались і досягли піку в 2000 р. За шість років (1995–2000 рр.) екс!
порт збільшився з 370 тис. т до 5 млн. т, або в 13,5 рази. Країна перетворилась на значного сві!
тового експортера металобрухту, її частка на світовому ринку становила 8%69. Збільшення екс!
порту почало обмежувати металургійне виробництво усередині країни: при виплавці сталі
частину металобрухту виробники змушені були замінювати на дорожчий чавун. Зросли вит!
рати, і почали зменшуватися прибутки металургійних підприємств. В цей час активно вклю!
чилось у дію потужне металургійне лобі. Під його тиском в 1999 р. Верховною Радою був
прийнятий Закон «Про металобрухт», який запровадив обов’язкову реєстрацію експортних
контрактів та дав Кабінету Міністрів України право вводити квоти і мито, а у виняткових ви!
падках – і пряму заборону на вивіз металобрухту з країни. 
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Ускладнення умов експорту призвело у 2001!2002 рр. до деякого зменшення обсягів ви!
возу металобрухту на зовнішні ринки. За ці два роки обсяг експорту металобрухту зменшив!
ся порівняно з 2000 р. на 25,9%, але залишався досить вагомим – 3,8 млн. т. Тоді влада зважи!
лася застосувати заходи, які неминуче мали негативно позначитися на світовому іміджі краї!
ни, яка включилась у глобальні інтеграційні процеси – готувалась до вступу до СОТ та ЄС. З
1 січня 2003 р. було введено мито на вивіз металобрухту в розмірі 30 EURO/т. Крім негатив!
ної світової реакції, це суттєво погіршило умови підприємницької діяльності у сфері збору
вторинних металів. Частина компаній зі збору вторинних металів ліквідувалась. Але цей захід
дозволив максимально забезпечити потреби металургійних підприємств у металобрухті. У
2003 р. експорт металобрухту скоротився з 3,8 до 1,8 млн. т, або більше ніж у 2 рази, рівень за!
безпеченості металургійних підприємств досяг 91,2% – став найвищим за останні 10 років70. 

У 2003 р. вкрай загострилась проблема щодо забезпечення українського металургійного
виробництва іншими видами сировини. Для вирішення проблем з коксом і залізорудною сиро!
виною спочатку було застосовано ряд заходів, які мали обмежити їх експорт. Були введені збіль!
шені тарифи на залізничні перевезення сировини, призначеної на експорт. Виникли додаткові
адміністративні бар’єри в митних процедурах. Уряд і Міністерство промислової політики Укра!
їни зробили спробу відродити адміністративний метод балансового розподілу сировини, а мета!
лургійне лобі, в свою чергу, спрямовувало зусилля на введення обмежувального мита. Законоп!
роект стосовно введення мита на вивіз коксу був поданий депутатами на розгляд відповідному
комітету парламенту. І тільки ускладнення ситуації на внутрішньому ринку не дало розвинути!
ся подіям в такому напрямку. Країна вперше зіткнулась з дефіцитом чорних металів, що загро!
жував заблокувати економічне зростання, яке тепер, в основному забезпечують галузі!спожива!
чі металу, а саме: машинобудування, суднобудування, будівництво тощо. Представники цих га!
лузей, на противагу металургійному лобі, почали ініціювати введення обмеження на вивіз із
країни чорних металів. За цих складних умов Уряд і Міністерство промислової політики перей!
шли до нової практики регулювання гострих ситуацій на внутрішньому ринку – проведення уз!
годжувальних переговорів, результатом яких стало підписання меморандумів про пріоритетне
постачання на внутрішній ринок сировини за цінами на рівні кінця 2003 р.

На сьогодні, під впливом кон’юнктури на світовому ринку, відбулося зближення внут!
рішніх та зовнішніх цін на основні види сировини, але маржа між ними залишається все ще
помітною. В табл. 3.9 наведені внутрішні і світові ціни на кокс. Саме цей вид сировини корис!
тується найбільшим попитом на світовому ринку, і ціни на нього ростуть найвищими темпа!
ми. При порівнянні світових і внутрішніх цін на кокс в 2003 р. перевищення перших над дру!
гими становило приблизно 133,0%. За оцінками експертів, по залізорудній сировині таке пе!
ревищення становило в тому ж році 110,0%. 
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Таблиця 3.9.

Українські внутрішні та світові ціни на кокс в 1999'2003 рр. (USD/т)71



Таким чином, зміна ситуації на світовому і внутрішньому сировинних ринках, що спостері!
гається останніми роками і супроводжується стрімким зростанням цін, не ліквідувала цієї перева!
ги українських металургійних виробників. При допомозі влади український сектор чорної мета!
лургії знову отримав перевагу над виробниками металу з розвинених країн, які змушені імпорту!
вати сировину за цінами світового ринку, що продовжують зростати й у 2004 р. Наявність власної
сировинної бази дає можливість українським бізнес!групам і далі стримувати зростання внутріш!
ніх цін на сировину. Ґрунт для такого висновку надає оцінка існуючої в Україні практики:

по�перше, необхідно враховувати традиційно високий вплив сильного металургійного ло!
бі, яке за допомогою систем державного регулювання організує тиск на виробників сировини; 

по�друге, бізнес!групи починають активно застосовувати способи включення сировин!
них виробників до складу вертикально!інтегрованих структур, які формуються навколо мета!
лургійного бізнесу. В цьому випадку сировина надходить до металургійного виробництва за
цінами, які встановлюються всередині такої структури. 

Енергоресурси

Металургія є одним з великих і системних споживачів природного газу та електроенер!
гії. Ціни на енергоресурси значно впливають на величину витрат на виробництво металургій!
ної продукції. По цьому виду ресурсів українські підприємства також мають переваги перед
іншими країнами. В Україні вплив світових цін на енергоресурси є обмеженим. Україна має
сталі знижені тарифи на електроенергію і ціни на природний газ, оскільки стосовно них регу!
лююча роль держави досить велика. 

Україна має незначні запаси природного газу і для власних потреб імпортує його, в ос!
новному, з Росії, Туркменістану та Узбекистану. Партнерські стосунки забезпечують Україні
імпорт природного газу за цінами, що помітно нижчі за світові. Тому, незважаючи на тенден!
цію до підвищення світових цін на природний газ, для українських металургійних виробників
усередині країни ціни будуть на нижчому рівні. Навіть у середньостроковій перспективі ціни
на природний газ залишатимуться нижчими за європейські. До факторів, які визначають зни!
жену вартість природного газу, відносяться:

довготривалий пільговий контракт на закупівлю газу з Туркменістану (понад 30 млрд.
куб. м на рік);

збільшення власного виробництва природного газу (в 2003 р. – 18,3 млрд. куб. м, або
26,1%);

натуральна оплата за транзит російського газу через територію України.
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Таблиця 3.10.

Українські внутрішні ціни, ціни експорту та імпорту на природний газ 
за 2000'2003 роки (USD/1000 куб. м)



Як видно з таблиці 3.10, у 2003 році ціни імпорту природного газу становили 94,3% від
рівня внутрішніх цін, ціни експорту порівняно з внутрішніми цінами, – 130,1%. Ціни експор!
ту наближені до рівня цін на природний газ у країнах ЄС. 

В Україні існують різні тарифи на електроенергію для побутових і непобутових спожи!
вачів. На відміну від інших країн в Україні для непобутових споживачів встановлені вищі тари!
фи, ніж для побутових: для побутових – 2,44, для непобутових – 3,56 c/кВт!год (вище на 45,9%).
Але рівень українських тарифів для непобутових споживачів нижчий рівня світових тарифів.
Крім того, в Україні для великих системних споживачів електроенергії, до яких відноситься ме!
талургія, існує пільговий тариф – 2,8 c/кВт!год. Це на 1,14 цента менше рівня тарифів ЄС (та!
рифи на електроенергію в Україні від рівня ЄС становлять 71,1%). Понад половину електрое!
нергії в Україні виробляється дешевим способом – на атомних і гідроелектростанціях. Тому
можна прогнозувати, що навіть у середньостроковій перспективі, незважаючи на збільшення та!
рифів на електроенергію в світі, тарифи на електроенергію в Україні будуть нижчими, ніж у ЄС. 

Таблиця 3.11.

Внутрішні тарифи і тарифи ЄС на електроенергію в 1999'2003 рр. (c/кВт'год)

Заробітна плата

Одним з важливих конкурентних переваг українського сектору чорної металургії є
можливість використовувати дешеву кваліфіковану робочу силу. На середньострокову пер!
спективу цей фактор продовжуватиме відігравати роль, що забезпечить нижчі витрати в мета!
лургійному виробництві. За останніми міжнародними даними, у 2001 р. в металургійному ви!
робництві різниця між рівнем заробітної плати українських працівників і близьких країн –
Росії, Туреччини та Польщі – становила 3,5!4,9 рази. Різниця між рівнями оплати праці в Ук!
раїні і розвинених країнах становила понад 30 разів.

Таблиця 3.12.

Середньомісячна заробітна плата персоналу в секторі чорної металургії 
в різних країн в 1999'2003 рр. (USD)72
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(В) Більш низькі інвестиційні витрати

Приватний національний капітал одержав контроль над металургійними підприємс!
твами та підприємствами з виробництва сировини відносно дешевими способами:

через процедуру приватизації, яка здійснювалась переважно «на замовлення» за низь!
кими цінами;

шляхом одержання під управління державних корпоративних прав;

через використання «тіньових» способів контролю – фінансової залежності, захвату
збуту, контролю над управлінням, силових методів. 

В результаті, за наявності порівняно невеликого початкового капіталу, сформувались за
короткий строк декілька масштабних бізнес!груп, які контролюють, практично, всю національ!
ну металургію і сировинні галузі. Останнім резонансним прикладом приватизаційної трансакції
на користь національних бізнес!груп є продаж у травні 2004 р. державного пакета акцій (93,02%)
металургійного комбінату «Криворіжсталь». За висновками окремих ЗМІ, «замовлений» харак!
тер цієї приватизаційної трансакції не викликає сумнівів. До умов конкурсу була включена ви!
мога щодо прибуткового виробництва коксу протягом трьох років обсягом не менше 1 млн. т. Ця
умова свідомо обмежувала коло учасників тільки українськими великими бізнес!групами, які
мають системний металургійний бізнес. Інформація щодо пропозицій цін рядом учасників кон!
курсу дає підстави стверджувати що продаж об’єкта відбувся за заниженою ціною. 

Під контролем груп опинилися величезні виробничі потужності, які при невисокому рів!
ні інвестицій (тільки на критичних дільницях) дали можливість відтворити масове виробництво
чорного металу на експорт. Сучасні бізнес!групи вкладають у розвиток металургійного вироб!
ництва в 1,5!2 рази менше, ніж Росія, і в 3!3,5 рази менше, ніж розвинені країни. В Україні все ще
діють норми амортизацій, які, за експертними оцінками, в 2,5 рази нижчі, ніж у розвинених кра!
їнах. Амортизаційні відрахування не стали джерелом інвестицій у розвиток виробництва.

Аналіз основних напрямків витрат на виробництво металургійної продукції пока!
зав, що при роботі на зовнішній ринок бізнес!групи мають стійкі джерела додаткових
прибутків (ренти) порівняно з розвиненими країнами за рахунок переваг у використанні
дешевших ресурсів (матеріальних і трудових) і низьких норм амортизації. За досить гру!
бими розрахунками, у 2003 р. розмір такої ренти становив не менше 2,2 млрд. USD (табл.
3.13.). Фактична величина витрат українських підприємств на виробництво металургій!
ної продукції становить орієнтовно 74,2% від розрахункової величини аналогічних вит!
рат за світовими цінами. Реально розрив між можливими прибутками українських та ін!
ших світових виробників становить ще більшу величину, оскільки в Україні все ще є мі!
німальними витрати на екологію та охорону праці.

3.3. Формування тіньових доходів

Акумулювання ренти українськими бізнес!групами здійснюється за допомогою меха!
нізмів формування тіньових доходів. Однією з основних сфер формування тіньових доходів в
Україні стала зовнішньоекономічна діяльність. У секторі чорної металургії, який має високу
ступінь експортної орієнтації, досить широко використовуються такі механізми:

ціноутворення;

система відшкодування ПДВ.
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Таблиця 3.13.

Порівняння фактичних і розрахованих за світовими цінами витрат в українському
секторі чорної металургії, величина ренти у 2003 р.

Таблиця 3.14.

Власний експорт українських металургійних підприємств 
(у відсотках до чистого прибутку)73

73 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України



Ціноутворення як механізм формування тіньових доходів

У секторі чорної металургії використовуються, в основному, ціни двох видів: внутрішні
оптові ціни і експортні ціни. Внутрішні оптові ціни – це ціни реалізації продукції на внутріш!
ньому ринку. Експортні ціни – це ціни, які декларуються при митному оформленні продукції на
експорт. В реальній практиці експортні ціни на українську металургійну продукцію встановлю!
ються продавцями на рівні цін поставки за умов FOB (на портову або припортову територію в
Україні). Для продукції, яка знаходиться під демпінговим розслідуванням або яка підпадає під
квоту, експортні ціни встановлюються не нижче індикативної ціни, що офіційно затверджуєть!
ся Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України щомісячно. Індикатив!
ні ціни також встановлюються на рівні поставок на умовах FOB. 

Експортна ціна, яка офіційно реєструється при експортних операціях, завжди мен!
ша за реальну ціну продажу на конкретних регіональних ринках, оскільки не включає збу!
тову маржу подальшого шляху поставок, страхові внески, транспортні витрати тощо. Та!
кий механізм ціноутворення дає можливість маніпулювати з прибутками. Частина прибут!
ків підприємств!виробників порівняно легко може виводитися з!під оподаткування і пере!
качуватися за межі країни для формування тіньових доходів. З цією метою використову!
ється ступінчаста система продажу через збутові компанії світових, регіональних та місце!
вих трейдерів. 

На сьогодні, фактично, всі великі українські металургійні підприємства широко корис!
туються послугами збутових компаній. В секторі чорної металургії 57% продукції експорту!
ється безпосередньо самими підприємствами, 43% продукції постачається на зовнішній ринок
через збутові компанії. 

Уявлення про розміри доходу, що формується над рівнем української експортної ціни,
дає порівняння українських експортних цін, офіційно зареєстрованих, і реальних цін продажу
в країнах СНД, в Туреччині, Бразилії та країнах ЄС. В таблиці 3.15 наведені ціни по чотирьох
видах експортної продукції, що становлять 81,2% експорту прокату з України. Максимальне
перевищення рівня світових цін над українськими цінами по вибраних роках становило
(USD/т):

За оцінками експертів, при такому співвідношенні цін збутова маржа при продажу ук!
раїнської металургійної продукції на зовнішньому ринку утримувалась на рівні 10!15% (при
нормальному світовому рівні – 3!5%). На кінець 2003 і на початку 2004 р. збутова маржа до!
сягла безпрецедентної величини – 25!30%.

Система відшкодування ПДВ

Іншим механізмом, який сьогодні використовує частина експортерів для формування
тіньових доходів, є існуюча система відшкодування ПДВ при експорті товарів. Порядок збо!
ру і відшкодування ПДВ при проведенні експортних операцій регулюється статтею 6 Закону
України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. №168.97!ВР. Відповідно до цієї
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Таблиця  3.15.

Порівняння української експортної ціни і реальної ціни продажів в СНД, Туреччині,
Бразилії та ЄС за  1997 – 1 квартал 2004 р.74

74 Дані НДЕІ при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.



статті, експортні операції оподатковуються ПДВ за ставкою 0%. При цьому експортер має
право, після подання відповідних документів у податкову інспекцію, на відшкодування про!
тягом 30 днів ПДВ, фактично сплаченого на території України в ціні придбаних матеріалів,
робіт і послуг, що використовуються при виготовленні експортної продукції, у розмірі 20% від
їх вартості. В останні роки проблема відшкодування експортерам ПДВ набула гостроти. За!
боргованість бюджету перед підприємствами!експортерами досягла таких розмірів, що стала
суттєвим тягарем для суспільства. 

В цій проблемі знайшли відбиток декілька сторін тіньового процесу:

по�перше, на практиці відшкодування ПДВ підприємствам!експортерам перетворило!
ся на тривалу процедуру, яка розтягується не тільки на декілька місяців, але, в окремих випад!
ках, і на роки. Процедура відшкодування ПДВ не має автоматичного характеру і потребує від
експортерів значних лобістських зусиль. Як свідчать численні інформації в ЗМІ, ситуація
навколо ПДВ надала живильний ґрунт для розквіту корупції; 

по�друге, як показав наш аналіз, труднощі з відшкодуванням ПДВ підштовхнули під!
приємства до збільшення експортних продажів через збутові і посередницькі компанії, які бе!
руть на себе ризики з відшкодування ПДВ під високі відсотки. Паралельно підприємства
одержали доступ до механізмів тіньової перекачки доходів за межі країни;

по�третє, непрозорий механізм відшкодування ПДВ і розквіт корупції в цій сфері
спровокував частину підприємств і збутових компаній на завищення розмірів ПДВ, який під!
лягає відшкодуванню. Уряд і Державна податкова служба вважають, що частково криза з по!
верненням ПДВ виникла через недобросовісність самих експортерів. Стрімке наростання роз!
мірів відшкодування ПДВ з боку бюджету викликане не стільки ростом експорту, скільки
збільшенням «тіньових» операцій. На думку представників Державної податкової служби, та!
кі операції становлять близько 30% заявлених на повернення сум ПДВ75.

На закінчення цього розділу, ще раз підкреслюємо, що процес тіньового формування
капіталу не є якоюсь специфічною рисою сектору чорної металургії. Це є відображенням роз!
ширення тіньової економіки в країні в цілому. Її наявність обумовлена факторами, що прово!
кують тіньові процеси і в інших галузях національної економіки, де поширена експортна ді!
яльність. Разом з цим, доводиться констатувати, що сектор чорної металургії, якому прита!
манний високий рівень експортної орієнтації, порівняно з іншими галузями має більше ґрун!
ту для існування тіньових процесів. Але подолання тіньових процесів не може відбутися в
цьому секторі сепаратно. Тільки зміна загальних умов ведення підприємницької діяльності
зробить можливим поступове витиснення тіньових джерел формування доходів і прибутків.
Великий капітал поки що не відчуває безпеки і гарантій своєї присутності в країні і тому про!
довжує, в основному, накопичуватися за її межами.
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4
Роль ФПГ в економічній та
політичній трансформації
суспільства

4.1. Роль у стабілізації та забезпеченні економічного зростання

Українське суспільство досить довго сприймало приватні бізнес!групи різко негативно.
На перший план при публічних оцінках висувались такі їхні негативні риси, як тіньові мето!
ди ведення бізнесу, експлуатація національних ресурсів, вивіз прибутків за межі країни. Песи!
містично оцінювалась і роль груп у розвитку виробництва та економічній трансформації сус!
пільства. Так, Дмитро Горюнов у статті «Бізнес за поняттями» категорично заявив: «…Ні сер!
йозним інвестором, ні активним користувачем інновацій, ні, тим більше, двигуном реформ
вітчизняні ФПГ поки не стали»76. Але за останні 2!3 роки з’явилася безліч публікацій і вислов!
лювань аналітиків та представників великого бізнесу, де акцентується увага на позитивній ро!
лі великого капіталу в економіці країни. Президент Нафтової компанії «Альянс!Україна»
Петро Мирошников вважає, що «…з приходом великих компаній істотно знижується ймовір!
ність колапсу в економіці. І це відбувається в будь!якій галузі – енергетичній, металургійній,
харчовій тощо. Прихід великих компаній не повинен нікого лякати, оскільки великі компанії
несуть у собі стабільність»77. Валерій Іваськів, коментуючи роль українських ФПГ, підкрес!
лив: «В Україні вже сформований досить могутній національний капітал. Не говорячи про йо!
го природу і джерела, можна стверджувати: капіталізація фінансово!промислових об’єднань
вселяє надію на продовження економічного зростання країни»78. 

В Україні вже відбулась стратегічна трансформація відносин власності. Пріоритетні пози!
ції в структурі власності набули недержавні форми. За останніми офіційними даними Держком!
стату України, за станом на 1 січня 2003 р. частка державних і комунальних об’єктів становить ли!
ше 12%. За обстеженнями, здійсненими Консультаційним проектом Федерального уряду Німеч!
чини з питань приватизації в Україні, на початок 2002 р. частка об’єктів недержавної форми влас!
ності в основних фондах досягла стратегічної межі – 47%. Саме перетворення державного і кому!
нального секторів на недержавні лежить в основі економічного зростання в країні. 

Для України характерний досить швидкий темп розвитку великого капіталу. За історич!
но короткий термін (5!7 років) приватні бізнес!групи зуміли пройти шлях, практично, від нуля
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до рівня великого капіталу. Журнал «Топ!100. Рейтинг кращих українських компаній» вже кіль!
ка років включає у свої рейтинги провідні приватні бізнес!групи. Вже за підсумками 2002 р. до
рейтингу найбільших 100 компаній за обсягами валового доходу були включені: «ІСД» – 4 міс!
це; «Інтерпайп» – 10 місце; «АРС» – 18 місце; «Данко» – 19 місце; «Сентоза ЛТД» – 23 місце;
Кондитерська корпорація «Roshen» – 51 місце; «Енерго» – 81 місце.80 До рейтингу поки що не
потрапила одна з найбільших промислових бізнес!груп – компанія «СКМ». Основна причина,
в тому, що компанія дотепер воліє не оприлюднювати свої сукупні доходи. До рейтингу не пот!
рапили і всі банківські групи, оскільки вони ще не легалізували своїх меж. Огляд великих при!
ватних бізнес!груп показує, що їх чисельність ще невелика. Аналітики відзначають наближення
до транснаціонального рівня тільки двох з них – корпорацій «ІСД» та «Інтерпайп». 

Діяльність приватних бізнес!груп справила на економіку країни ефект «кинутого у во!
ду каменя, від якого колами розходяться хвилі». Послідовно почалося пожвавлення галузей,
що обслуговували діяльність підприємств, які потрапили в коло інтересів бізнес!груп. Най!
більш наочно позитивний вплив на основні і суміжні види діяльності продемонстрував розви!
ток приватних ФПГ в металургії. На фоні загального кризового розвитку промисловості (ста!
ле зниження індексів виробництва промислової продукції), що продовжувався до 1998 р., ви!
робництво продукції в чорній металургії вже з 1996 р. набуло позитивної тенденції (рису!
нок 4.1). Крім цього, темп відродження виробництва в металургії значно перевищив темпи
відродження промислового виробництва в цілому.

Рисунок 4.1. Індекси виробництва промислової продукції (1990 р.=100%)81
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Таблиця 4.1.

Розподіл об’єктів за формами власності в Україні
станом на 1 січня 2003 р.79

79 Статистичний щорічник України за 2002 рік. ! К.: Консультант, 2003. !  С. 97.
80 Журнал «Рейтинг. 100 лучших украинских компаний». – 2003. – 24.06. – С. 26!27
81 Статистичний щорічник України за 2002 рік. – Київ, Видавництво «Консультант», 2003, с. 120
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Пожвавлення в металургійному виробництві швидко розповсюджувалось на суміжні га!
лузі – видобування вугілля, виробництво коксу та видобування залізної руди. Особливо пока!
зовим був ефект позитивного впливу діяльності бізнес!груп на вугільну промисловість82. Приб!
лизно з кінця 70!х років вугільна промисловість України почала згасати. Запаси вугілля на ді!
ючих шахтах поступово виснажувалися. Крім того, негативно позначилося на економічному
стані шахт масове постачання з Росії дешевших енергетичних ресурсів – природного газу і наф!
ти. Свою роль у падінні галузі відіграла й економічна криза, що охопила в цей час країну. В ре!
зультаті у момент становлення незалежності українській держави національна вугільна про!
мисловість перетворилася на депресивну галузь, і постало питання про її закриття. Але всупе!
реч усім прогнозам, українська вугільна промисловість виявилася життєздатною. Вона пер!
шою з усіх галузей паливно!енергетичного комплексу країни в 1997 р. вийшла з глибокої еко!
номічної кризи (рисунок 4.2). В інших паливно!енергетичних галузях (видобуток нафти і газо!
вого конденсату, видобуток природного газу, виробництво електроенергії) падіння обсягів ви!
робництва продовжувалось до 2000 р. 

За висновками аналітиків, після встановлення контролю з боку великих приватних біз!
нес!груп майже відразу відзначилось поліпшення умов роботи вугільних шахт: покращилися
умови оплати продукції та організація відвантаження вугілля. Для підтримки виробництва на
підконтрольні шахти почали поставлятися необхідні машини й устаткування. Великі бізнес!
групи витиснули дрібні посередницькі фірми, які по!хижацьки експлуатували шахти і не мог!
ли забезпечити технічну підтримку їхньої діяльності. Незабаром бізнес!групи перейшли до
контролю й над видобутком енергетичного вугілля. Необхідно було забезпечити теплові елек!
тростанції, які постачають електроенергією металургійним підприємствам, дешевим вугіл!
лям. Поступово почали поліпшуватися умови діяльності і на цих шахтах.

Рисунок 4.2. Динаміка видобутку вугілля в Україні, млн. т 83

Під впливом бізнес!груп різко змінилися умови у тому секторі машинобудування,
який виробляв машини та устаткування для вугільних шахт. Донецькі бізнес!групи, що поча!
ли розширювати контроль вугільної промисловості, зіткнулися з тим, що за роки кризи в шах!
тах стала непридатною основна частина машин і устаткування. Це було серйозною перешко!
дою для збільшення обсягів видобутку вугілля. Постачанням же устаткування і машин на
шахти займалися так звані «сірі дилери», що досить часто за змовою з керівництвом шахт про!
давали їм техніку, яка була у користуванні і виробила свій ресурс. Таке устаткування швидко
ламалося і нерідко було причиною підвищеного травматизму шахтарів. Для вирішення цієї
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проблеми «ІСД» створив у 2000 р. велику торгово!промислову компанію «Укрвуглемаш», яка
почала координувати діяльність заводів вугільного машинобудування. Це дозволило відроди!
ти коопераційні зв’язки між виробниками, налагодити ефективну маркетингову політику і
створити широку збутову мережу. Генеральний директор ТПК «Укрвуглемаш» Ігор Деревлев
так описав перспективи розвитку компанії: «У поточному році, завдяки освоєнню нової техні!
ки, що вже пройшла іспити в шахтах і довела свій високий рівень, ми плануємо збільшити об!
сяги виробництва практично в два рази. З одного боку, ринком збуту будуть шахти України,
де наша компанія бере участь у реалізації прискореної програми технічного переозброєння
перспективних шахт. З іншого боку, ми активно просуваємося на ринки країн СНД – Росія,
Казахстан, Білорусія, Узбекистан»84. 

Підводячи підсумок, можна відзначити, що саме заслугою великого капіталу є віднов!
лення технологічних і коопераційних зв’язків, раціоналізація руху ресурсів, зниження витрат.
Для бізнес!груп стає характерним орієнтація на кінцевий продукт і оздоровлення внутрішньої
фінансової ситуації. У них з’являється можливість концентрувати ресурси для вирішення
стратегічних завдань. Аналітики виділяють кілька напрямків позитивного впливу приватних
бізнес!груп на організацію діяльності контрольованих ними підприємств:

у групі відновлюється система зв’язків між промисловими підприємствами, що задіяні в
єдиному технологічному процесі. На початковій стадії утворення групи цю функцію при!
ватні компанії виконують як посередники, згодом – як власники корпоративних прав;

трейдерський і банківський капітали стають початковим джерелом інвестицій для під!
приємств групи. Консолідовані фінансові доходи групи можуть бути раціонально ви!
користані на цільові інвестиційні проекти;

центральні управляючі компанії чи банки, які є аутсайдерами стосовно підприємств
групи, починають установлювати контроль над менеджерами підприємств, обмежуючи
їхню рентну поведінку85.

Але поряд з позитивними моментами процес формування великого приватного капіта!
лу набув в Україні деяких рис, які можуть нести ризики для подальшого розвитку економіки.
На макроекономічному рівні це визначилось як структурна диспропорція у розвитку галузей.
Орієнтація на галузі з експортним потенціалом, по!перше, залишила за межами впливу вели!
кого капіталу значну і важливу частину економіки країни і тим позбавила її інвестиційного під!
живлення. Юрій Єхануров, народний депутат, у 2000!2002 рр. перший віце!прем’єр!міністр,
відзначив цю особливість зростання економіки України: «Незважаючи на підвищення темпів
промислового росту в останні роки, у структурі промисловості превалюють галузі сировинної
спрямованості з низькою доданою вартістю. В українській промисловості домінують металур!
гійна, хімічна, легка промисловість, паливно!енергетичний комплекс, машинобудування – во!
ни складають у промисловому виробництві 95%, електронна промисловість, обчислювальна,
волоконно!оптична техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, роботобудування, ін!
формаційні послуги, біотехнології – не більше 5%»86. До того ж, орієнтація бізнес!груп на екс!
портні галузі створила велику залежність зростання національної економіки від розвитку си!
туації на світовому ринку та експортних позицій підприємств. Це підкреслив і Андерс Ослунд
у своїй статті «Економіка в польоті»: «Загальновідомо, що економічне зростання України за!
безпечується за рахунок обсягів експорту. Темпи росту експорту вражають – у середньому 10%
на рік. Але Україна дотепер має проблему виходу зі своєю продукцією на розвинені ринки, зок!
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рема на ринок Європейського Союзу. Більше того, три чверті українського експорту знаходить!
ся у великій залежності від кон’юнктури світових ринків. Металургійна, хімічна, сільськогос!
подарська і текстильна продукція – основа українського експорту – знаходяться під впливом
сильних протекціоністських заходів з боку країн!імпортерів87.

Для прискорення проникнення великого приватного капіталу в інші галузі недостат!
ньо прагнення самого капіталу. Необхідна спрямована на це політика з боку держави. Насам!
перед, це стосується законодавчої сфери. Дотепер в Україні немає законодавства, яке стиму!
лювало б створення повноцінних ФПГ. Друга необхідна умова, про яку говорять практично
всі, – це реформа податкової системи, яка має прискорити остаточний вихід бізнес!груп з тіні
і породити у них стимули проникнення у ті сфери, де відсутні специфічні рентні доходи.

Інший момент можливих ризиків стосовно розвитку приватних ФПГ пов’язаний з про!
цесом перерозподілу власності. Формування конфігурації великих бізнес!груп ще не завер!
шилося, і це вносить у них елемент нестійкості: 

по�перше, межі більшості нових бізнес!груп визначаються як реальними межами влас!
ності, так і силою їх адміністративного та політичного впливу. Контроль над частиною
підприємств, що зараз включаються у групи, підтримується за рахунок прав на управ!
ління державними пакетами акцій, встановлення системи обов’язкових постачань,
нав’язування банківського обслуговування тощо. Частина підприємств увійшла до
складу груп у пошуках політичної підтримки для задоволення своїх корпоративних ін!
тересів. При послабленні адміністративного і політичного впливу бізнес!групи може
послабнути її контроль над підприємствами, що, в свою чергу, призведе до її розпаду;

по�друге, у боротьбу за сфери впливу вступатимуть нові економічні агенти, у тому числі
транснаціональні компанії, поява яких може кардинально змінити розміщення сил на
ринку. Частина з існуючих українських бізнес!груп змушена буде поступитися їм місцем;

по�третє, непередбачена поки і поведінка самої влади стосовно бізнес!груп. Дії влади
можуть або загальмувати, або прискорити проникнення приватного капіталу в нові сфе!
ри, в тому числі і проникнення на національний ринок транснаціональних компаній.

Цей момент нестійкості відзначають ЗМІ та аналітики. Особливий акцент зараз ро!
биться на залежності позицій груп від підсумків майбутніх виборів президента. За заявами
ЗМІ та аналітиків, президент відіграє особливу роль у розподілі власності між великими ук!
раїнськими бізнес!групами. Тому у випадку його зміни і залежно від фігури його спадкоємця
може бути спровокований серйозний перерозподіл власності. Як гостро відмітив Ігор Маска!
левич: «кожна з них (груп) жадає відкусити шматочок від іншої, природно, і у держави. Але
зараз апетити в полюванні за останні ласі шматочки державного майна розігралися безпреце!
дентно. Воно й зрозуміло – на носі президентські вибори. А з огляду на роль і значення свого
Президента у розподілі власності, наближені квапляться, припускаючи, що зміна влади завер!
шиться серйозним корегуванням ваги фігур на бізнес!полі88. 

4.2. Інвестиції

Стабілізація й економічне зростання в Україні викликали активізацію інвестиційної ді!
яльності: індекси інвестицій в основний капітал за останні три роки становили: 1999 р. – 100%,
2000 р. – 114,4%, 2001 р. – 120,8%, 2002 р. – 108,9%. Причому, в структурі інвестицій порівняно
з кризовим 1995 р., підвищується частка джерел, пов’язаних з недержавною власністю (рис. 4.3).
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Потужні бізнес!групи, що виросли з трейдерських компаній і банківського капіталу,
одержали контроль над капіталомісткими секторами. Фактично, в цих секторах вони вияви!
лися тими нечисленними підприємницькими структурами в Україні, які були здатні акуму!
лювати фінансові потоки. Звичайно, з огляду на стан підконтрольних підприємств, значну
частину своїх фінансових коштів новим власникам доводилось направляти на вирішення кри!
зових завдань – погашення критичної заборгованості і поповнення обігових коштів підпри!
ємств. Але в останні роки бізнес!групи почали здійснювати і пряме інноваційне інвестування
у виробництво. Широкі інвестиційні програми, наприклад, реалізуються приватними бізнес!
групами в секторі чорної металургії. Порівняно з 1995 р. у 2003 р. загальний обсяг інвестицій
у підприємства цього сектору збільшився з 246,2 до 331,1 млн. USD або на 34,5%. Починаючи
з 2000 р., обсяг інвестицій почав абсолютно збільшуватися і в розрахунку на 1 тонну сталі. По!
мітний стрибок в обсягах інвестицій спостерігався у 2003 р.: загальний обсяг інвестицій збіль!
шився на 49%, у розрахунку на 1 тонну сталі – на 35,4% (таблиця 4.2). На наступні роки прог!
нозується подальше поширення масштабів інвестиційних програм для підприємств сектору. В
червні 2004 р. на основі Стратегічних планів металургійних підприємств, Уряд затвердив Дер!
жавну програму розвитку і реформування гірничо!металургійного комплексу до 2011 р. Згід!
но з цією програмою на всіх металургійних підприємствах буде продовжено технічне переоб!
ладнання за класичною схемою: електропіч, піч!ковш, вакууматор, машина безперервного
розливу сталі. До 2010 р. обсяги виплавки мартенівської сталі знизяться до 10!15%, а виплав!
ка електросталі зросте на 3!4%90. 

Серед колишніх трейдерських і посередницьких груп, що встановили контроль над мета!
лургійними підприємствами, як інвестори особливо виділяються корпорації «Інтерпайп» та «ІСД». 

Інноваційна програма «ІСД» у її основній сфері діяльності – металургії – будується на
використанні багатого вітчизняного наукового потенціалу. Це забезпечує виграш у часі та ін!
вестиційних ресурсах. Корпорація здійснює спільні проекти з відомими науковими і проек!
тними організаціями, серед яких Інститут ім. Патона Національної академії наук, науково!
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Рисунок 4.3 Структура інвестицій в основний капітал за формами власності 
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дослідні інститути «ЮжНДІгіпрогаз» і «ДонНДІчермет». «ІСД» фінансує розробку і прак!
тичне впровадження принципово нових наукових проектів – створення особливо чистої сталі
й особливо чистого зварювального дроту для газопровідних труб. У 2000 р. Корпорація завер!
шила спільний проект із Харцизьким трубним заводом щодо введення в дію нової лінії з ви!
робництва труб «дюймового» ряду (інвестиції «ІСД» становили USD 10 млн.). Останнім ча!
сом «ІСД» розширює інвестиційну діяльність у новій для неї сфері – агропромисловому ком!
плексі: організована агрофірма «Ольга», відновлена і цілком модернізована Діанівська птахо!
фабрика, яка сьогодні працює за голландською технологією (обсяг інвестицій – USD 2 млн.).
Крім того, в Артемівському, Константинопольському і Тельманівському районах Донецької
області за допомогою «ІСД» введені в дію машино!технологічні станції, що оснащені сільсько!
господарською технікою, яка відповідає світовим стандартам. 

Свої інвестиційні програми Корпорація «Інтерпайп» реалізує, в основному, на контро!
льованих нею металургійних підприємствах України і Білорусії. Корпорація вклала інвести!
ції в трубопрокатне виробництво на Нікопольському південному трубному заводі (87 млн.
грн.), у розвиток Нікопольського заводу феросплавів (12,7 млн. грн.) і Могилевського мета!
лургійного заводу (USD 6 млн.). Для вдосконалення трубопрокатного виробництва Корпора!
ція в співробітництві з провідними інститутами України, Росії і країн ЄС створила спеціалі!
зований Інститут Розвитку. На сьогодні Корпорація готується до реалізації широкомасштаб!
ної інвестиційної програми з модернізації трубного виробництва. Орієнтовна вартість програ!
ми !100 млн. USD. Для одержання інвестицій група має намір вийти на світовий ринок кре!
дитних ресурсів. Відкритість, яку послідовно проводить Корпорація, вже принесла свої ре!
зультати в залученні інвестиційних ресурсів. У представництвах 4!х іноземних банків для під!
приємств «Інтерпайпу» відкриті кредитні лінії на загальну суму USD 100 млн.92

Наш аналіз інвестиційної діяльності бізнес!груп показав, що обсяги і напрямки інвес!
тицій поки що визначаються їх безпосередніми комерційними інтересами. На сьогодні не іс!
нує інвестиційних проектів з боку українських бізнес!груп, які були б спрямовані на побудо!
ву підприємств на новій технологічній основі. Їхня інвестиційна політика не змінює індустрі!
ального характеру української економіки. Навпаки, в результаті їхньої інвестиційної діяль!
ності здійснюється її активна реіндустріалізація. В основному інвестиції спрямовуються на
підтримку і часткову реконструкцію існуючих виробничих потужностей. Провадиться ре!
конструкція найбільш зношених частин виробничих активів, щоб зрівняти технічний рівень
по всьому технологічному циклу. Впровадження нового обладнання або нове будівництво
здійснюється у виняткових випадках, коли це диктується невідкладними потребами ринку.
Така інвестиційна політика в середньостроковій перспективі є досить ефективною, оскільки
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Таблиця 4.2.

Інвестиції в український сектор чорної металургії за 1985'2003 роки91
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при мінімумі інвестиційних вкладень у цих секторах вдається підтримувати економічне зрос!
тання за рахунок розширення виробництва і збільшення ступеня використання виробничих
потужностей. Але це гальмує процес загальної трансформації характеру економіки – набуття
постіндустріальних рис. Частина гострих проблем відсувається на майбутнє – наприклад, зак!
риття нерентабельних і застарілих вугільних шахт і металургійних виробництв. 

4.3. Ставлення до реформ

Позиції бізнес!груп у ринковому реформуванні економіки далеко неоднозначні. Там,
де це відповідає їхнім корпоративним інтересам, вони підтримують ринкову трансформацію
економіки, а там, де це суперечить їхнім інтересам чи створює загрозу їхнім доходам, вони ак!
тивно протидіють їм і формують свої «правила гри». Наочно це проявилося стосовно прива!
тизації. На різних стадіях розвитку бізнес!груп їхні позиції щодо приватизації діаметрально
змінювалися. Так, у перші роки проведення приватизації в Україні під напором трудових ко!
лективів почався активний продаж великих підприємств. Але він був швидко припинений, і
подальша приватизація великих підприємств в Україні пішла дуже повільно. Основна причи!
на крилася не тільки в протистоянні «лівих», що виступали проти приватизації як такої, але й
в інтересах бізнес!груп, які підтримували дуже тісні зв’язки з владою. На той час вони ще не
мали необхідних інвестиційних ресурсів для участі у відкритих приватизаційних конкурсах.
Тому до 2000 р. бізнес!групи досить часто одержували контроль над ліквідними підприємс!
твами через передачу їм під управління державних корпоративних прав. Переважно таким
способом відбувся первісний розподіл прибуткових об’єктів між приватними бізнес!групами.
У цей час були роздані під управління державні пакети акцій обленерго, металургійних, фе!
росплавних і хімічних заводів. В основному це були підприємства!експортери. Рішення про
передачу під управління приймалися владою келійно. 

В результаті, навіть не маючи у власності контрольного пакета акцій, бізнес!група мог!
ла монопольно управляти діяльністю великої державної компанії. Така ситуація склалася,
наприклад, на Північному гірничо!збагачувальному комбінаті, де «УкрСиббанк» володів па!
кетом акцій у 35% та управляв державним пакетом акцій, що становив 52%93. Механізм пере!
дачі державних пакетів акцій під управління діє дотепер і все ще зрідка застосовується на
практиці управління великими підприємствами. Так, в 2003 р. Уряд прийняв рішення про пе!
редачу державного пакета акцій заводу «Азовмаш» розміром 25% під управління Української
промислово!транспортної компанії, створеної за участю донецьких бізнес!груп. Донецькі біз!
нес!групи, що вже мають у власності акції цього заводу, з одержанням прав на управління дер!
жавним пакетом акцій тепер встановили над ним безроздільний контроль. Завод «Азовмаш»
– одне з найбільших в Україні підприємств важкого машинобудування. До його складу вхо!
дить металургійне виробництво. Проектна потужність з виробництва цистерн становить по!
над 1 тис. штук на місяць, 80% продукції призначено для експорту, в основному, до Росії. За
перше півріччя 2003 р. року обсяги виробництва заводу «Азовмаш» становили 1,1 млрд. грн.94

Починаючи з 2000 р., ситуація в приватизації і позиції щодо неї бізнес!груп кардиналь!
но змінилися. Дефіцит бюджету, що виник унаслідок припинення кредитування з 1999 р. з бо!
ку міжнародних фінансових організацій МВФ і Світового банку, змусив Уряд і Парламент
прийняти рішення про його поповнення за рахунок приватизації. Чергова Державна програма
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приватизації на 2000!2002 рр. була вже розрахована на масову приватизацію великих ліквідних
підприємств, доходи від продажу яких розглядалися як важлива стаття покриття бюджетного
дефіциту. Така зміна у державній приватизаційній політиці збіглася з інтересами бізнес!груп,
що почали в цей час зміцнювати свої зони впливу за рахунок купівлі корпоративних прав під!
приємств. До цього періоду вони вже нагромадили необхідні інвестиційні ресурси для участі в
легальній приватизації. З цього часу Уряд і Парламент постійно відчувають на собі тиск бізнес!
груп, зацікавлених у розширенні приватизації. В результаті, на відміну від інших базових про!
мислових галузей, у металургії, видобутку неенергетичних матеріалів, виробництві коксу і
нафтопереробці – основних сферах інтересів бізнес!груп – склався досить високий рівень не!
державної власності (таблиця 4.3). 

Таблиця 4.3.

Розподіл промислового виробництва за формами власності і видами промислової
діяльності у 2002 р. (в % до промислового виробництва кожного виду діяльності)95

Історія української приватизації наочно продемонструвала, що бізнес!групи цілком
спроможні у своїх інтересах деформувати процес ринкових реформ. Прикладом неприватиза!
ційного придбання державних підприємств може бути одержання власності за схемою бан!
крутства. Для того, щоб здешевити чи забезпечити неконкурентний перехід державних під!
приємств у свою власність, групи штучно доводили їх до банкрутства. Так, у 2001 році, за рі!
шенням суду про банкрутство, донецьким групам були продані 5 теплових станцій «Донбасе!
нерго» за 207 млн. грн. при залишковій вартості основних фондів у 1071 млн. грн. У цьому ж
році резонанс одержав й інший випадок примусової реалізації пакета акцій, що належав Ком!
панії «Росава» (найбільший український виробник шин). Пакет акцій був проданий за 4290
тис. грн. при номінальній його вартості 102750 тис. грн., тобто за 4,2% від номінальної вартос!
ті96. Для запобігання випадкам неприватизаційного придбання державних підприємств у 2001
р. Верховна Рада прийняла закон «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна
державних об’єктів». Це дозволило перекрити канали тіньової приватизації за схемою бан!
крутства, але погіршило природний процес реструктуризації підприємств. 

Проте в останні два роки поширення отримала нова неприватизаційна схема придбання
державного майна, яку почали з успіхом застосовувати бізнес!групи. Мова йде про механізм
додаткової емісії акцій. За рахунок додаткової емісії акцій бізнес!групи одержують можливість
знизити частку державної власності. В результаті держава, що мала в цих підприємствах кон!
трольні пакети акцій, після додаткової емісії опинялася з невеликими пакетами, які вже не ві!
дігравали ніякої ролі в управлінні підприємством і були непривабливими для інших інвесто!
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рів. На думку Дмитра Тарабакіна, директора інвестиційної компанії «Dragon Capital», такою
схемою користуються майже всі українські фінансово!промислові групи97. Такі схеми були зас!
тосовані, наприклад, на Інгулецькому гірничо!збагачувальному комбінаті, у компаніях «Наф!
тохімік Закарпаття» і «Дніпроазот». Ініціатором проведення додаткового випуску акцій на
перших двох названих компаніях виступила група «Приват». Наприклад, у компанії «Нафто!
хімік Закарпаття» після прийняття такого рішення державний пакет акцій зменшився з 25% до
0,8%. На Інгулецькому гірничо!збагачувальному комбінаті державний пакет акцій у 50% + 1
акція комбінату був переданий в управління компанії «Смарт!груп», за неофіційною інформа!
цією пов’язаної з «Приватбанком». На зборах акціонерів «Смарт!груп» проголосувала від іме!
ні держави за пропозицію «Приватбанку» про проведення додаткової емісії акцій. Фонд дер!
жавного майна в такій ситуації зміг тільки постфактум намагатися відстояти державні корпо!
ративні права через суди. Останнім часом Фонду вдалося відстояти державні права по Марга!
нецькому, Орджонікідзевському та Інгулецькому гірничо!збагачувальних комбінатах. Проти
проведення додаткових емісій у компаніях з державним пакетом акцій виступила і Спеціальна
контрольна комісія Верховної Ради з приватизації98. 

Жорсткість конкуренції між групами приводить до того, що кожна приватизаційна
трансакція з продажу державних об’єктів в останні два роки перетворюється на затяжний су!
довий розгляд, що починає сторона, яка програла. Як показала практика, нескінченні судові
розгляди можуть реально заблокувати приватизаційний процес99. Приватизаційний механізм,
передбачений чинним законодавством, не в змозі нейтралізувати це явище. Тому влада почи!
нає шукати інструменти, за допомогою яких можна було б виключити таку непродуктивну си!
туацію. Одна з таких спроб – це пошук способу знизити гостроту протистояння при привати!
зації підприємств державної акціонерної компанії «Укррудпром». Підприємства «Укррудпро!
му» – це гірничо!збагачувальні комбінати, які викликають великий інтерес у всіх бізнес!груп,
пов’язаних з металургійним виробництвом. Але справа ускладнювалась тим, що великі і впли!
вові українські банківські бізнес!групи вже мали там свої інтереси: або у вигляді власності на
пакети акцій, або у вигляді права на управління державними корпоративними правами. Через
небезпеку загострення протистояння початок приватизації підприємств «Укррудпрому» пос!
тійно відтягувався. Як ефективну альтернативу вирішення проблеми Верховна Рада викорис!
тала механізм індивідуальної приватизації, який у правовому відношенні закріплений спеці!
альним законом. При цьому вибраний механізм приватизації відобразив реальний розклад
бізнес!сил – певні гарантії одержали ті бізнес!групи, які мають великий системний металур!
гійний бізнес і мали дотепер обмежений вплив у цьому секторі. Останнім прикладом, що де!
монструє унію потужних бізнес!груп і влади, є проведення приватизації Металургійного ком!
бінату «Криворіжсталь»100, про який вже згадувалось вище. Для того, щоб відсікти іноземних
учасників і привести до перемоги конкретні бізнес!групи, був використаний ризиковий з пра!
вової точки зору механізм встановлення умов конкурсу. 

Для практики функціонування українських бізнес!груп характерне широке викорис!
тання державних пільг і преференцій, якими вони оточують діяльність своїх підприємств. Це
особливо чітко видно на умовах функціонування підприємств за технологічним ланцюгом:
«видобуток вугілля – виробництво коксу – видобуток і збагачення руди – виробництво мета!
лу і металопродукції», які контролюються, практично, усіма великими бізнес!групами. Біз!
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нес!групи домоглися встановлення для них особливих «правил гри», за якими формується
система державної підтримки галузей:

у вугільній промисловості мова йде про величезні державні дотації, що надаються ву!
гільній промисловості. Це дозволило декілька років підтримувати видобуток вугілля
при низьких цінах;

для металургійних підприємств і гірничо!збагачувальних комбінатів, включених уря!
дом до спеціального переліку, на період 1999!2001 рр. був уведений режим економічно!
го експерименту101. Він передбачав установлення для підприємств, які беруть у ньому
участь, ряд істотних податкових пільг, що дозволило їм подолати фінансову кризу і
розширити металургійне виробництво. Причому це мало місце саме тоді, коли розви!
нені країни змушені були згортати металургійне виробництво, оскільки на зовнішньо!
му ринку ціни на металопродукцію почали падати. 

Свої «правила гри» бізнес!групи встановлюють і через маніпулювання ввізним та ви!
візним митом. Так, з метою підтримки коксохімічних підприємств, які входили до складу біз!
нес!груп, у свій час були введені обмеження на ввіз дешевшого коксу з Росії. Це зрівняло ук!
раїнський кокс із російським за цінами і запобігло фінансовим втратам українських коксохі!
мічних підприємств. У 2003 р. з метою забезпечення вітчизняної металургії дешевим металоб!
рухтом було встановлено на нього високе вивізне мито. Компанії, які експортують брухт, у
серпні 2003 р. спробували боротися за зниження вивізного мита. У відповідь на ці зусилля
надзвичайно активізувалось металургійне лобі. Мито залишилось і на 2004 р. 

Політика пільг і преференцій значно погіршує інвестиційний клімат в Україні особливо
для іноземних інвесторів, які звикли до рівних умов гри на ринку. Причому останнім часом, нез!
важаючи на офіційно проголошену політику влади про поліпшення інвестиційного клімату,
практика маніпулювання пільгами і преференціями навіть розширюється. Найнебезпечнішим у
цій ситуації є те, що корпоративні інтереси починають професійно вуалюватися під суспільні,
що у найбільш концентрованому вигляді виражається в посиленні гасел захисту національних
товаровиробників. 

4.4. Великий приватний капітал і влада

В останні роки особливу увагу аналітиків і ЗМІ привертає проблема «влада!капітал».
Українські та іноземні політичні спостерігачі відмічають, що в Україні має місце зрощення
влади з великим капіталом. Проте протягом усього періоду існування України як незалежної
держави ці взаємовідносини були далеко неоднозначними: якісно змінювалися партнери
«влада – капітал», трансформувався характер зв’язків і розстановка сил. У загальному вигля!
ді парадигму розвитку взаємовідносин влади і капіталу в Україні можна представити як пос!
лідовність таких змін: 

повне персональне зрощення влади і капіталу, утворюваного «червоним» директоратом
підприємств і чиновниками; формування значних бізнес!груп на базі трейдерського і
банківського капіталу. На початковій стадії – велика залежність від регіональної влади;

накопичення могутності регіональними ФПГ і вихід на центральну владу. Спроба тис!
ку; обмеження олігархічної поведінки бізнес!груп. Перехід центральної влади до полі!
тики рівноваги у взаємовідносинах зі значними бізнес!групами; 

перші ознаки незалежної поведінки потужних бізнес!груп.
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Загальні передумови, на підставі яких склалися існуючі взаємини влади і капіталу в Ук!
раїні, були закладені ще в останні роки існування Радянського Союзу. Цей період названий Во!
лодимиром Полохало (політолог Інституту світової економіки і міжнародних відносин) «ла!
тентним». У цей період, відзначає він, «горбачовська «перебудова», поступові зміни загально!
політичного характеру формують передумови для вбудови вищих і середніх прошарків колиш!
ньої республіканської партійної, комсомольської і господарської номенклатури у нові для неї
види діяльності (так званий кооперативний рух, комсомольська економіка)»102. Цей же процес
характеризується Антоніною Колодій як «вростання» старих еліт (партійної номенклатури і
«червоного» директорату) у нові відносини, при невирішеності проблеми передачі влади (хоча
б тимчасової) у руки нових політичних сил...»103 Цей процес посилився в посткомуністичний
період, коли економічна влада держави максимально ослабла. Саме в цей період в Україні спос!
терігається створення приватного капіталу директоратом державних підприємств і чиновника!
ми, що одержали доступ до державних ресурсів. За таких умов більш!менш значний приватний
капітал виникав переважно «в результаті належності до державного управління»104. 

У цей період вплив приватного капіталу на владу за формою збігався з традиційною
розстановкою сил, що було властивим для радянської України. У ці роки з партійної номен!
клатури і директорату державних підприємств формується перша хвиля українських бізнесо!
вих еліт «...на основі надання державою персональних економічних пільг і привілеїв, а також
розтаскування державної власності. Відновлення вищих прошарків еліти відбувається лише
частково, за рахунок «випадкових» людей»105. 

Для бізнес!еліти першої хвилі, яка складалась, в основному, з «червоного» директо!
рату і комсомольсько!партійних кадрів, було характерним особливо відверте викорис!
тання влади в корпоративних інтересах. Саме з цієї причини услід за Росією в Україні за!
говорили про появу олігархів і виникнення олігархічного правління. Ці поняття не мож!
на вважати цілком науковими. Терміни «олігарх» і «олігархічне правління» виникли в
ЗМІ і слугували позначенням такого явища як зрощення великого капіталу і влади. Пер!
ші фігури, які українські ЗМІ віднесли до олігархів того періоду, – це екс!прем’єр!міністр
Павло Лазаренко, народний депутат, радник президента Олександр Волков та екс!
прем’єр!міністр Юхим Звягільський. 

Друга хвиля бізнес!еліти почала формуватися на базі трейдерського і банківського капі!
талу. Як уже відзначалося в розділі 1, ці бізнес!групи діяли спочатку в межах конкретних регі!
онів. Їхня діяльність була заснована на отриманні «тіньової ренти» і не могла здійснюватися
без заступництва регіональної влади. Роман Манекін так визначає вихідний механізм взаємо!
відносин нових бізнес!груп і регіональної влади: «...На початковому етапі первісного нагромад!
ження капіталу трейдерів, які б поставляли на підприємства енергію та інші ресурси, відбира!
ла держава, тому саме відносини з владою ставали основним чинником успішного ведення їх!
нього бізнесу»106. Зрощення нового великого приватного капіталу з владою набуло форми
спільного управління обраними бізнес!групами і регіональною владою всього бізнесу регіону.
Утворилися регіональні ФПГ, яких спочатку в Україні за їхньою діяльністю, характером зро!
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щення з владою і поведінкою порівнювали із сицилійською мафією. Аж до 2002 р. ЗМІ назива!
ли ці регіональні ФПГ не інакше, як злочинні клани107. Більш стримані аналітики називають ре!
гіональні ФПГ того періоду адміністративно!фінансовими або політико!фінансовими група!
ми, підкреслюючи цим зрощення капіталу і влади. 

На початковій стадії бізнес!групи другої хвилі перебували в повному підпорядкуванні
регіональній владі, оскільки не мали незалежної від влади економічної позиції. Основою їхньо!
го капіталу були товарні та фінансові потоки підприємств, доступ до яких бізнес!групи могли
одержувати тільки з дозволу регіональної влади. Проте, в міру зростання економічного потенці!
алу бізнес!груп і формування власності на підприємствах, їхня залежність від регіональної вла!
ди стала слабшати. Окремі найпотужніші регіональні ФПГ починають разом із владою управля!
ти регіонами. Це наочно видно з історії взаємовідносин влади і бізнес!груп у Донецькій області.
Консультанти Центру економічного розвитку при вивченні ситуації в регіонах Донбасу (До!
нецька і Луганська область) відзначили, що, починаючи з 2000 р., Донецька ФПГ бере активну
участь у формуванні соціально!економічної політики області. Це зафіксовано в офіційних
спільних угодах влади і ФПГ та Планах соціально!економічного розвитку регіонів на 2001 і
2002 роки. Обидві сторони визначили завдання у сприянні розвитку бізнесу і соціально!еко!
номічного розвитку Донецької області108.

Наприкінці 90!х років найбільш потужні бізнес!групи починають виходити на рівень
центральної влади. Для розвитку свого бізнесу вони потребували патронату влади в питаннях
одержання власності (приватизація та одержання державних корпоративних прав під управ!
ління), встановлення загальних умов експорту, надання державної підтримки та податкових
пільг, списання заборгованості тощо. Саме в цей період країна переживала ускладнення еко!
номічної ситуації, що значною мірою було викликано поведінкою олігархічних бізнес!груп
(укриття прибутків від податків, широкий розвиток бартеру в економіці, перекачування при!
бутків за межі країни та ін.). З кінця 1999 р. МВФ і Світовий банк припинили кредитування
країни. Україна ледь уникла дефолту. МВФ зажадав від України прибрати з оточення прези!
дента олігархів109. Ситуація для центральної української влади погіршилась і в зв’язку з тим,
що в цей же час адміністрація Путіна посіла жорстку позицію щодо повернення українських
боргів за енергоносії. Іноземні інвестори продемонстрували своє ставлення до сформованої
ситуації масовим відходом із країни. Стратегічно необхідна українській владі підтримка Захо!
ду і Росії опинилася під загрозою. Під тиском усіх цих обставин українська влада починає
вживати заходи щодо обмеження впливу олігархів110. В 1999!2000 рр. Уряду вдалося провести
декілька ключових реформ, які сприяли обмеженню влади олігархів. Була зламана система
бартеру і заліку, що панувала у сфері торгівлі енергоресурсами. Значно зменшені індивідуаль!
ні пільги для окремих підприємств. У результаті саме з 2000 р. аналітики відзначають прин!
ципову зміну у відношеннях влади з бізнесами!групами. Цей рік можна вважати граничним,
оскільки саме з цього часу почалося в Україні дистанціювання влади від олігархів. У даний час
аналітики не фіксують відкритих дій центральної влади на користь якоїсь однієї бізнес!групи
або групи впливу. Аналітики особливо відзначають політику, яку до останнього часу проводив
Президент у відносинах з бізнес!групами111. Він почав демонструвати повну незалежність від
них і як основний утримувач адміністративного ресурсу не віддавав явних переваг жодній із
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сильних груп. Саме тому часто основний принцип відносин Президента і зазначених груп ха!
рактеризували як «систему стримувань і противаг»112.

Третя хвиля бізнес!еліти – це представники нині діючих потужних бізнес!груп. Вони
вже уникають конфронтації з владою і намагаються знайти інші засоби забезпечити гарантії
ведення бізнесу. На цьому етапі «зрощення» капіталу і влади одержало реальний прояв у ма!
совому просуванні представників бізнес!груп у владу – парламент, уряд, міністерства й інші
державні органи113.

Хоча серед бізнес!еліти третьої хвилі відмічається поява деяких ознак економічної не!
залежності порівняно з бізнес!елітою перших хвиль, але їхня залежність від влади все ще є
значною. Характерними рисами взаємовідносин із владою все ще залишаються фаворитизм,
лобіювання інтересів, існування неформальних кулуарно!корпоративних правил гри (домов!
леностей). Як підкреслюють усі аналітики, що досліджують феномен «українських олігархів»,
економічні позиції бізнес!еліти недостатні для забезпечення їй незалежності від влади. Без
заступництва влади їхній бізнес стає уразливим114.

Таким чином, як нову тенденцію у взаємовідносинах влади і великого капіталу аналі!
тики почали відзначати реально існуюче прагнення влади до демонстрації рівновіддаленості
від бізнес!груп, а з боку бізнес!груп – прагнення до політичної консолідації115. В основі цієї но!
вої позиції влади і бізнесу лежали такі чинники: 

бізнес!групи почали бачити перспективи свого розвитку в досягненні макроекономіч!
них цілей – відродження національної економіки. Зростаючі обсяги інвестицій у націо!
нальну економіку і поява конкуренції між групами обумовили їхню зацікавленість у
нормалізації і рівності загальних умов діяльності для всіх учасників. Неформальний ха!
рактер корупційних домовленостей породжує серйозні ризики для великого капіталу; 

при наближенні виборів політичні сили і фігури почали віддавати перевагу більш ши!
рокій коаліції сил, що виключає відверту демонстрацію схильності до якоїсь однієї біз!
нес!групи. В свою чергу, у бізнес!груп падає зацікавленість у прямому заступництві вла!
ди, яка йде зі сцени; 

посилення контролю суспільних сил обумовило зростання політичних ризиків для
влади у випадку відкритих дій на користь певних бізнес!інтересів. 

Але наближення виборів Президента, що вкрай загострило боротьбу політичних і біз!
нес!інтересів, негативно позначилось на позитивному процесі дистанціювання влади від вели!
кого приватного капіталу. Скорочення часу до виборів і ризик втрати позицій спровокував
владу на безпрецедентне лобіювання інтересів вибраних (наближених до влади) бізнес!груп.
Скоріш за все, до проходження терміну виборів і визначення фігури нового Президента в кра!
їні неможливо очікувати нормалізації взаємовідносин влади і великого приватного капіталу. 

4.5.  Політичний і медіа'ресурс

Поява в країні великого капіталу, як правило, призводить до того, що у взаємовідносинах вла!
ди і капіталу починає використовуватися політичний ресурс. Саме існування великого капіталу пот!
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ребує узгодження позицій обох сторін на рівні загальнодержавної політики. Історично в різних кра!
їнах виробилися для цього різноманітні інституційні форми (від регулярних консультацій, співро!
бітництва з різноманітного роду асоціаціями до створення різного роду агентств, підтримки політич!
них партій). В Україні цей процес ще не набув нормальних інституційних форм. Він деформувався
під впливом історично сформованих взаємовідносин влади і великого капіталу, що було вище визна!
чено як «зрощення». В Україні не існує спеціальних цивілізованих механізмів узгодження інтересів
влади і великого приватного капіталу, у їхніх взаємовідносинах превалюють силові прийоми (тиск).
У перші посткомуністичні роки приватний капітал, що з’явився, досить вдало домагався результатів
за рахунок прямого силового тиску. Прикладом вдалого тиску з боку «червоного» директорату До!
нецької області (перша хвиля бізнес!груп) може служити практика шахтарського руху, який вони
іноді використовували з метою збереження механізмів державної підтримки збиткових шахт. 

В останній період бізнес!групи починають широко маніпулювати політичними ресурса!
ми, які були створені під їх патронатом. До таких політичних ресурсів відноситься організацій!
на та фінансова підтримка і створення політичних партій. Нині політичний ресурс перетворив!
ся на дуже ефективний інструмент бізнес!груп у їхніх взаємовідносинах із владою. Вони поча!
ли «продавати» його владі в обмін на економічні привілеї. Як показала практика останніх ро!
ків, політичний ресурс став тим чинником, який тепер забезпечує гарантії ведення бізнесу. По!
літичний ресурс став поступово заміняти пряме адміністративне заступництво влади. Причо!
му нехтування політичним ресурсом сильно послаблює позиції бізнес!груп, навіть найсильні!
ших, і в результаті нерідко приводить їх до загибелі. 

Прикладом може стати розпад групи Григоришина – російського підприємця, який
сформував у свій час в Україні одну з наймогутніших бізнес!груп. До сфери його впливу пот!
рапили декілька обленерго, банк «БІГ Енергія», Запорізький і Стаханівський феросплавні за!
води, металургійний комбінат «Дніпроспецсталь», консорціум «Металургія» тощо. Тривалий
час його партнером по бізнесу виступала СДПУ(о). Проте навесні 2002 р. намітилися розбіж!
ності між ними. Експерти й аналітики почали відзначати конфлікт між колишніми партнера!
ми. За висновками аналітиків, Григоришин недооцінив значення такого політичного ресурсу,
як СДПУ(о). Конфлікт закінчився його арештом. Усвідомивши свою помилку, бізнесмен
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Таблиця 4.4. 

Бізнес'групи: політичний ресурс, який сформувався у 2003 р.



спробував заручитися підтримкою інших політичних сил (Комуністичної партії України і
партії «Яблуко»), проте безуспішно. Зрештою він прийняв рішення позбутися українських
активів і повернувся до Росії. Зараз активи групи успішно привласнюють головні українські
бізнес!групи116. 

Нова ситуація спровокувала в Україні масове створення дрібних партій. Особливо це
було характерно в період підготовки до виборів у парламент 1998 р. Усі найкрупніші бізнес!
групи почали створювати власні партії – або окремо, або в консорціумі з декількома компані!
ями, близькими за інтересами. Процес створення партій в Україні у той період характеризу!
вався політологом Костем Бондаренком у такий спосіб: «У нас є партії – звичайні додатки до
діяльності окремих бізнес!структур. З’являється якийсь олігарх і створює партію за принци!
пом «У братви є партія, а в мене немає»… Партії в Україні ростуть, як гриби після дощу. Вони
створюються методом розколу, клонування, кланування і появи на порожньому місці. У 1998
році, на момент виборів до Верховної Ради, у нас було 56 партій. З них 47 взяли участь у ви!
борній кампанії – або окремо, або у блоці з іншими партіями»117. 

За підтримки найпотужніших бізнес!груп були створені три партії, які й зараз відігра!
ють значну роль в українському політикумі: це – СДПУ(о), партія «Трудова Україна» і «Пар!
тія регіонів»118. Історія партії «Трудова Україна» починається із середини 90!х років, коли бу!
ла створена впливова партія «Трудова партія України» проросійського лівоцентристського
напрямку. Влітку 1998!го «Трудову партію України» очолив народний депутат М. Сирота. У
наступному році в партії відбувся розкол. М. Сирота з незначною кількістю однодумців вий!
шов з партії, забравши партійний бренд. Основні фінансисти партії залишилися і зареєстру!
вали нову партію із співзвучною назвою «Трудова Україна». На чолі партії став народний де!
путат Ігор Шаров. У 1999 році партія виконувала роль одного із штабів під час підготовки ви!
борів Леоніда Кучми, на неї були покладені креативні функції. У листопаді 2000 р. партію очо!
лив Сергій Тигіпко, за яким стояла Дніпропетровська регіональна ФПГ. Друга партія – «Пар!
тія регіонів» – створена спільно Донецькою і Дніпропетровською регіональними ФПГ. За сво!
єю політичною орієнтацією вона є партією підтримки влади. Напередодні минулих виборів до
парламенту вона увійшла в блок «За єдину Україну». На попередніх виборах Київська регіо!
нальна ФПГ мала у своєму арсеналі СДПУ(о). Ця партія брала участь у виборчій компанії ав!
тономно, вона не входила до блоку «За єдину Україну». І в результаті вона ледь переборола
виборчий бар’єр. 

Прихід бізнес!груп під дах партій можна розглядати як свого роду спробу інституалізу!
вати взаємовідносини з владою, додати їм легального і стійкого характеру. «...Українська бага!
топартійність, – відзначає Андрій Дорошенко у своїй статті «Організована злочинність як чин!
ник політичного процесу», – виникла лише як утилітарний механізм захисту економічних ін!
тересів...»119. Це підтверджують і слова народного депутата Андрія Деркача в його інтерв’ю Ін!
тернет!виданню «Форум»: «На жаль, процес перетворення українських партій справді на «пар!
тії ідеї», організації, які представляють певні соціальні групи населення, тільки починається.»

Поряд із політичним ресурсом великі бізнес!групи почали виявляти активність у прид!
банні медіа!ресурсів. Зацікавленість у контролі над ЗМІ з боку бізнес!груп значною мірою
обумовлена їх прагненням забезпечити собі гарантії у взаємовідносинах із владою. «Інтерес до
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116 Дмитрий Марунич «Металлургия» меняет хозяина». ! Независимое аналитическое агентство, glavred.snfo; 
Тематическое приложение. «Региональные элиты» // ИнвестГазета., 2004, № 37. ! С. 48!49.

117 Кость Бондаренко. В ожидании часа «Х». Политические партии за год до начала выборного марафона //
Львівська газета, 2000, № 201(645)

118 А. Маркин «Украина: олигархическая консолидация», http//www.politcom/ru/print.php
119 http//www.rada.kiev.ua/viche/doros/html



медіа з боку політико!економічних груп, – відзначається в дослідженні Українського незалеж!
ного центру політичних досліджень, – визначається зовсім не тим, що ЗМІ є різновидом біз!
несу…, а пошуком чинних механізмів і безвідмовних важелів здійснення політичного впли!
ву»120. Саме тому влада в Україні і дотепер досить легко використовує ЗМІ, підконтрольні біз!
нес!групам, у своїх політичних цілях. Як показала виборча кампанія 2002 р. і поточна кампа!
нія виборів Президента, вплив власників на ЗМІ дуже сильний, що дає їм можливість забез!
печувати практично повний контроль над медіа!інформацією. ЗМІ віддають перевагу позиції
влади і власників, оскільки ці джерела фінансування все ще залишаються для них основними.
Споживачі ЗМІ поки що не мають великого впливу на їх утримання, оскільки інформаційна
сфера, особливо теле– і радіомовлення, ще не перетворилася на вид прибуткового бізнесу. За
даними бюлетеня Європейського інституту ЗМІ, переважна більшість українських ЗМІ до
2002 р. була збитковою121. Ситуація не дуже змінилась і на сьогодні.

Як відзначають аналітики, масова «олігархизація» (встановлення контролю з боку вели!
ких бізнес!груп) українського медійного простору почалася десь наприкінці 90!х років122. Пер!
шим олігархом, який почав похід за контролем над ЗМІ, називають екс!прем’єр!міністра Павла
Лазаренка (1996!1997 р.). Проте аж до виборів 1998 р. ЗМІ, в основному, продовжували контро!
люватися владою. У передвиборний період вони продемонстрували силу свого впливу на громад!
ськість. Саме після цього ЗМІ стають об’єктами пильної уваги значних приватних бізнес!груп,
які усвідомили їхнє значення у відносинах із владою. І вже у 2000 р. вперше позначився масовий
контроль ЗМІ з боку бізнес!груп. Цей момент був відзначений в інформаційній доповіді Спілки
журналістів України (2000 р.). Влітку 2000 р. про нову ситуацію в ЗМІ заявив і Президент Л. Куч!
ма123. За оцінками народного депутата Андрія Деркача, нині майже всі електронні ЗМІ, а також
велика кількість газет і практично всі масові часописи знаходяться під контролем тих чи інших
фінансових груп124. Аналізуючи стан у медіа!сфері, Український незалежний центр політичних
досліджень відзначив, що преса в Україні так і не стала самодостатньою «четвертою владою» з
властивими їй функціями. Замість цього вона здебільшого виконує роль специфічного ретран!
слятора і працює не на користь громадськості, а на ті чи інші групи, що мають економічний і по!
літичний вплив на медіа».125 На відміну, від Росії, в Україні ЗМІ, за невеликим винятком, не пе!
ретворились на сферу прибуткового бізнесу. Вони все ще розглядаються як один із впливових по!
літичних ресурсів. Саме тому, не зважаючи на те, що ЗМІ вже розподілені між приватними ФПГ,
якість медійного простору все ще залишається низькою.
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Висновок

Формування ФПГ – це природний процес виникнення і розвитку великого приватно!
го капіталу, заданий конкретною історією української держави. Цей процес не варто розгляда!
ти як якусь деформацію економічного розвитку суспільства. Українські ФПГ пройшли той
шлях, який вони мали пройти в умовах командно!адміністративної системи, що повалилася,
відсутності ринкових механізмів і необхідної правової підтримки підприємницької діяльнос!
ті. Усе перелічене до того ж підсилювалося негативним впливом глибокої структурної соці!
ально!економічної кризи.

Негативні риси, притаманні великим приватним ФПГ, не є іманентно властивими їм
ознаками. Вони являють собою відбиток загальних закономірностей розвитку приватного ка!
піталу в Україні. Проте у функціонуванні великого капіталу негативні риси набувають біль!
шої рельєфності і супроводжуються великим резонансом у суспільстві. Суспільство має ство!
рити систему державного регулювання розвитку великого капіталу, яка дозволить нейтралі!
зувати його негативні риси і відкриє простір для прояву його позитивного потенціалу.

Активний розвиток великого капіталу в Україні є важливим чинником забезпечення
стабільності розвитку національної економіки. Проникнення найпотужніших ФПГ у страте!
гічні та інфраструктурні галузі стає необхідною умовою підтримки сталого економічного
зростання в країні.

Наявність великого приватного капіталу в економіці України забезпечує посилення ін!
вестиційних процесів. Вони активно «цивілізуються» і тим самим сприяють проникненню в
українське підприємницьке середовище західних зразків ведення бізнесу. 

Потужні ФПГ починають впливати на політичні процеси в Україні. Нові тенденції,
пов’язані з посиленням їхніх економічних позицій, дають підстави очікувати поступову нор!
малізацію взаємовідносин бізнесу і влади. В той же час необхідно відзначити, що «зрощення»
бізнесу і влади все ще має значну базу. Влада і дотепер зосереджує у своїх руках найважливі!
ші важелі, які впливають на ефективне функціонування бізнесу – управління приватизацією
державних підприємств, наділення пільгами і преференціями, надання широкої фінансової
підтримки.
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