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Доповідь присвячена важливості здійснення поточного планування 

структури капіталу інтегрованих об'єднань, таких як промислово-фінансові 

групи. У доповіді здійснюється коротка характеристика основних етапів за 

якими рекомендовано проводити поточне планування структури капіталу 

ПФГ. 
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Промислово-фінансові групи об‘єднують у собі капітал різних видів 

економічної діяльності, а тому являють собою інтеграційні утворення, що 

вимагають особливого підходу у процесі планування їх діяльності. Натомість, в 

Україні на сьогоднішній час відсутній методологічний інструментарій 



планування, що стосується промислово-фінансових груп. Особливо потребує 

розробки методологія планування капіталу ПФГ, оскільки саме структура 

капіталу є основною відмінністю групи від інших господарюючих суб‘єктів. 

Створення оптимальної структури капіталу промислово-фінансової групи через 

її ґрунтовне планування – є першим кроком до реалізації стратегічного плану 

розвитку групи.  

Вивчення та узагальнення вітчизняних джерел [1, 2, 3, 4] дозволяє 

стверджувати, що поточному плануванню структури капіталу промислово-

фінансових груп не приділено достатньої уваги. Поточне планування структури 

капіталу промислово-фінансової групи рекомендується здійснювати через такі 

етапи: 

І Етап. Формування поточних цілей капіталу ПФГ.  

На цьому етапі на основі розроблених загальних поточних цілей розвитку 

промислово-фінансової групи здійснюється формування поточних цілей щодо 

капіталу групи. Поточні цілі формування капіталу промислово-фінансової 

групи конкретизують шляхи досягнення поточних цілей діяльності усього 

інтеграційного об’єднання за допомогою капіталу.  

ІІ Етап. Аналізування забезпеченості капіталом ПФГ у попередньому 

періоді. 

 Аналізування забезпеченості капіталом у попередньому періоді 

здійснюється з метою оцінки відхилення планової потреби в капіталі ПФГ в 

попередньому періоді від фактичного обсягу капіталу, який був необхідний 

ПФГ в попередньому періоді. На основі цього аналізу оцінюється достатність 

планових величин капіталів усіх учасників ПФГ.  

ІІІ Етап. Аналізування потреби в капіталі ПФГ в плановому періоді. 

 Аналізування потреби в капіталі промислово-фінансової групи 

здійснюється на основі поставлених поточних цілей розвитку групи. Наявна у 

ПФГ величина капіталу повинна повністю забезпечувати виконання тих планів 

розвитку, які повинна реалізувати ПФГ. Потреба в капіталі ПФГ в першу чергу 

буде залежати від майбутнього обсягу виробництва, виконання робіт чи 



надання послуг кожного з учасників групи, від запланованих інвестиційних 

вкладень, від потреби у модернізації та оновленні основних фондів учасників та 

від багатьох інших факторів. 

ІV Етап. Аналізування внутрішніх можливостей ПФГ генерувати капітал.  

Аналізування внутрішніх можливостей промислово-фінансової групи 

генерувати капітал проводиться на рівні учасників групи. У відповідності з 

визначеною раніше плановою потребою приросту капіталу, кожен з учасників 

об’єднання проводить аналіз того, який максимально можливий власний 

капітал може він сформувати в плановому періоді. При цьому береться до уваги 

величина майбутнього прибутку учасника, аналізуються всі витрати, які 

передбачено здійснити в цьому періоді, аналізується доцільність та можливість 

додаткової емісії акцій учасника.  

V Етап. Вибір оптимальних варіантів формування власного капіталу ПФГ.  

 На підставі даних, отриманих на попередньому етапі, будується політика 

формування власного капіталу на поточний період. Після ґрунтовного аналізу 

можливості різних джерел сформувати власний капітал, вони оцінюються і 

обираються найоптимальніші джерела. Доцільність вибору того чи іншого 

джерела формування власного капіталу буде залежати від його доступності, 

ціни залучення, прибутковості і ризиковості.  

VІ Етап. Визначення оптимального співвідношення власного та 

позикового капіталів ПФГ.  

 Визначення оптимального співвідношення власного і позикового  капіталів 

всередині промислово-фінансової групи є одним із найважливіших та 

найскладніших етапів у ході поточного планування структури капіталу ПФГ. 

Від ефективного вибору співвідношення величини власних та позикових коштів 

буде великою мірою залежати ефективність сформованої структури капіталу 

групи та досягнення поставлених поточних і стратегічних цілей промислово -

фінансової групи. 

VІІ Етап. Аналізування альтернативних варіантів залучення позикового 

капіталу в ПФГ.  



На цьому етапі аналітичні відділи кожного з учасників промислово-

фінансової групи ґрунтовніше та детальніше аналізують усі можливі варіанти 

залучення позикового капіталу в необхідних обсягах. Досліджуються умови та 

ціна залучення усіх доступних зовнішніх джерел фінансування капіталу: 

внутрішні кредити від фінансово-кредитних установ учасників ПФГ, зовнішні 

кредити від фінансово-кредитних установ на території України та закордоном, 

випуск облігацій, укладення лізингових угод та інші.  

VІІІ Етап. Вибір оптимальних варіантів залучення позикового капіталу в 

ПФГ. 

 Наступним етапом є опрацювання і аналіз усіх попередньо сформованих 

варіантів залучення позикових коштів учасником промислово-фінансової 

групи. З усіх варіантів вибирається один або декілька, які максимально 

задовольняють вимоги по їх залученню і обслуговуванню. Це, в першу чергу, 

ціна капіталу, термін залучення, умови повернення, ризик залучення, обсяг 

капіталу.  

ІX Етап. Порівняння відповідності планової структури капіталу 

стратегічним планам розвитку ПФГ. 

 Надзвичайно важливо у процесі планування структури капіталу 

промислово-фінансової групи, щоб сформована структура капіталу відповідала 

стратегічним планам розвитку групи. Це означає, що поточна планова 

структура капіталу ПФГ будується таким чином, щоб максимально 

забезпечувати реалізацію стратегічних планів промислово-фінансової групи як 

у плані стратегії формування капіталу, так і в плані довгострокового розвитку 

інтеграційного об’єднання загалом.  
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