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КОНСОЛІДАЦІЯ БАНКІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

BANK CONSOLIDATION AS A FACTOR 
OF INTEGRATION ECONOMY DEVELOPMENT

У статті досліджено причинно-наслідкові зв’язки консолідації банків з функціонуванням корпо-
ративного банківського бізнесу, що є передумовою розвитку інтеграційної економіки. Аргументо-
вано, що корпоратизація породжує інтеграційні процеси в економічній системі та в банківському 
секторі, що знаходить вираження в консолідації банків у формі злиття й поглинання. Доведено, 
що консолідація банків тісно пов’язана з ринковою корпоратизацією банківського сектору. Під-
креслено, що консолідація банків сприяє інтеграційним процесам зростання економіки держави.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційна економіка, корпоратизація, корпоративна економіка, 
консолідація банків, злиття і поглинання банків.

В статье исследованы причинно-следственные связи консолидации банков с функционирова-
нием корпоративного банковского бизнеса, что является предпосылкой развития интеграцион-
ной экономики. Аргументировано, что корпоратизация порождает интеграционные процессы в 
экономической системе и в банковском секторе и находит выражение в консолидации банков 
в форме слияния и поглощения. Доказано, что консолидация банков тесно связана с рыночной 
корпоратизацией банковского сектора. Подчеркнуто, что консолидация банков способствует 
интеграционным процессам роста экономики государства.

Ключевые слова: интеграция, интеграционная экономика, корпоратизация, корпоративная 
экономика, консолидация банков, слияние и поглощение банков.

The main tendency of development of the world economy is integration processes. The result of 
integration processes is the formation of integrated corporate systems. The cause and effect relation-
ship of bank consolidation with the functioning of the corporate banking business is a investigated in 
this article. The economic system is considered in terms of systematic approach. The following features 
of the economy system are distinguished: integrity, hierarchy and integrative. It is emphasized that sta-
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ble, dynamic growth of the banking system requires finding ways of effective interaction of corporate 
governance and economic growth of banks. Corporatization is a natural-historical process of the emer-
gence and development of a corporate form of business. The result of corporatization is the formation 
of a corporate economy. Corporatization creates the integration processes of companies and banks. 
The corporatization generates integration processes in the economic system and in the banking sector 
is argued. Integration processes are manifested in the consolidation of banks in the form of mergers 
and acquisitions. The consolidation processes are more typical of corporate business. Corporate busi-
ness is a real economic system between corporations and the state. The emergence of corporations is 
complemented by consolidation processes. Bank consolidation has been shown to be closely linked to 
the market corporatization of the banking sector. The features of banking business as a corporate busi-
ness have been refined. The mechanism of interaction between the processes of bank consolidation as 
corporations is based on processes of concentration of capital. The economic content of mergers and 
acquisitions of banks are forms of their consolidation, which imply the concentration of bank capital the 
concentration of capital is ensured by capital accumulation and expanded reproduction. A key feature 
of identifying bank consolidation is the growth of the banking business by redistributing ownership 
rights to the assets and capital of participating banks between them. The economic content of merg-
ers and acquisitions of banks are forms of their consolidation, which imply the concentration of bank 
capital. The role of consolidation in the banking sector in ensuring the development of the integration 
system of the economy is revealed in this article.

Key words: integration, integration economy, corporatization, corporate economy, bank consolida-
tion, mergers and acquisitions of banks.

Постановка проблеми. Однією з основних 
тенденцій розвитку світової економіки є інте-
граційні процеси, під якими розуміють процеси 
об’єднання господарюючими суб’єктами своїх 
активів, технологій, збутових мереж та інших 
цінностей задля досягнення спільних цілей і 
задоволення власних інтересів на період досяг-
нення поставлених цілей. Результатом інтегра-
ційних процесів є формування різноманітних 
видів складно організованих економічних сис-
тем, у тому числі й інтегрованих корпоратив-
них систем, до складу яких належить і банків-
ська система. 

Нині значення консолідаційних процесів 
банків зросло такою мірою, що окремі західні 
фахівці-практики розглядають процеси злиття 
і поглинання і викликану ними консолідацію 
галузі як єдину можливу та неминучу стратегію 
в сучасній конкурентній боротьбі. Тому дослі-
дження загальних закономірностей консоліда-
ції банків стає все більш актуальним у контексті 
розвитку інтеграційної економіки суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні аспекти функціонування еко-
номічних систем відображені у працях Л. Бер-
таланфі, І. Блауберга, Н. Вінера, В. Міллера, 
А. Раппорта та ін. Вивченням проблем консо-
лідації корпорацій займалися такі відомі вчені, 
як І. Ансофф, А. Дамодаран, Г. Хакен, Х. Ітамі, 
Дж Сінкі, П. А. Гохан, М. Портер та інші. Питання 
консолідації у банківському секторі досліджу-
вались в працях вітчизняних учених: О. Вов-
чак, Г. Карчевої, А. Кузнєцової, В. Міщенка, 
О. Мороза, С. Реверчука, Т. Смовженко та ін. 

Незважаючи на значний внесок вищезгада-
них учених у дослідження цієї проблематики, 
на наш погляд, є необхідність поглибленого 

вивчення сутності та ролі консолідаційних про-
цесів банків у контексті забезпечення розвитку 
інтеграційної економіки, що й зумовило мету та 
основні завдання дослідження.

Метою статті є обґрунтування особливос-
тей консолідації банків із позиції корпоратив-
ної сутності банківського бізнесу та виявлення 
ролі цих процесів у забезпечені розвитку інте-
граційної системи економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світовій економічній практиці відомі три 
основних варіанти розвитку компаній: пер-
ший – шляхом самостійного внутрішнього роз-
витку матеріальних і нематеріальних активів; 
другий – шляхом одержання конкурентних 
переваг на контрактній основі (аутсорсинг); 
третій – шляхом об'єднання, злиття чи погли-
нання. Незважаючи на те, що більшість ком-
паній успішно вибудовують свою внутрішню 
стратегію зростання, в останнє десятиліття 
операції консолідації стають найбільш швид-
ким способом придбання активів, здобуття 
нових ринків тощо. 

Як свідчать дані експертів, сьогодні за кордо-
ном майже 80% міжнародних інвестицій спря-
мовується не на заснування нових компаній, а 
на придбання вже наявних активів [1–2]. Друга 
половина XX ст. характеризується швидким 
збільшенням процесів концентрації капіталу 
внаслідок укладених угод злиття і поглинання 
в економіках різних країн світу.

Дослідження розвитку економічної системи 
та банківського сектору країни, а також фак-
торів, процесів та явищ економічної дійсності 
вимагає ґрунтовного та комплексного аналізу 
як загальних, так і конкретних аспектів. При 
цьому дослідження загальних закономірнос-
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тей розвитку банківської системи зовсім не 
означає заперечення особливостей еволюцій-
ного розвитку економічної системи. Водночас 
доволі сумнівним є заперечення наявних дея-
ких загальних закономірностей розвитку бан-
ківської системи, які природно виявляються і в 
розвитку економічної системи держави.

Вихідною робочою категорією нашого 
дослідження є інтеграція як складова частина 
процесу розвитку, що пов’язана з об’єднанням 
у ціле раніше розрізнених частин і елементів. 
Процеси інтеграції можуть відбуватися в межах 
уже сформованої системи, тоді вони приводять 
до підвищення рівня її цілісності й організова-
ності, а також і на етапах виникнення нової сис-
теми з раніше не пов’язаних елементів. Варто 
також відзначити, що процеси інтеграції тісно 
переплітаються з диференціацією, тому що 
диференціація може створювати передумови 
майбутньої інтеграції, а інтеграція виступає 
фактором диференціації [3]. 

Тенденція інтеграції в загальних рисах поля-
гає в тому, щоб досягнуте розмаїття видів діяль-
ності в економічній системі в максимальному 
ступені могло з’єднатися в діяльності окре-
мого економічного суб’єкта, в його універсаль-
ності, в можливості послідовно та паралельно 
займатися різними видами діяльності, тобто в 
зміні банківських послуг, об’єднання в діяль-
ності банку попередньо диференційованих 
його видів діяльності. Це вимагає відповідної 
трансформації відносин власності в бік влас-
ності асоціацій, господарського механізму, що 
містить елемент планомірності, через системи 
маркетингу, електронної комерції, а також змін 
в економічній політиці. 

Необхідно відзначити, що сутність економіч-
ної системи виявляється як єдиний економічний 
простір, що складається з організованої сукуп-
ності суб’єктів економіки (держави, суб’єктів 
господарювання, домогосподарств) і процесів 
(виробничих, управлінських, організаційних, 
інформаційних та ін.), що взаємопов’язані та 
взаємодіють між собою з метою задоволення 
потреб суспільства. З урахуванням такого трак-
тування сутності економічної системи доцільно 
виокремити такі її властивості як системи: ціліс-
ність, ієрархічність та інтегративність.

Як зазначають дослідники Є.М. Кирилюк і 
А.А. Прощаликіна, «сучасну економічну сис-
тему слід розглядати як поліцентричну надсис-
темну єдність явищ, підсистем; при цьому голо-
вним змістом пізнання стають не самі об’єкти 
та предмети системи, а їхня взаємодія, склад-
ний синтез на основі балансу різноманітних 
факторів» [4, с. 174]. 

У сучасній ринковій економіці є дві пара-
лельно діючі системи економічного розвитку, 

що побудовані на різних економічних прин-
ципах: корпоративна економіка та економіка 
«вільного ринку». Корпоративна економіка 
ґрунтується на обмежені конкуренції великих 
компаній, а її ринки мають олігополістичний та 
олігопольно-монополістичний характер. Еконо-
міка «вільного ринку» базується на необмеженій 
конкуренції дрібного та середнього бізнесу [5]. 

У процесі корпоратизації економіки відбува-
ються зміни не лише форм організації бізнесу, 
а й конкурентного середовища: вільну конку-
ренцію множини індивідуальних підприємств 
змінює недосконала конкуренція обмеженої 
кількості корпорацій. Саме ця недосконалість 
корпоративної конкуренції і полягає у склад-
ному переплетенні процесів монополізації та 
інтеграції економіки. Тому економічна пове-
дінка корпорацій визначається суперечливою 
логікою двох різнопланових тенденцій – до 
монополізації та до інтеграції економіки. Перша 
тенденція зумовлена масштабами діяльності 
корпорацій та захопленням ними ринків одно-
типної продукції. Водночас множина та пере-
ваги організації масового виробництва чи 
надання послуг на основі прогресивних тех-
нологій та ефективних методів корпоратив-
ного управління посилює об’єднавчу тенден-
цію. У такому середовищі найбільш успішними 
можуть бути лише великі корпоративні компа-
нії, які володіють, на відміну від інших компаній, 
стратегіями реструктуризації та реорганізації 
бізнесу на основі консолідації у формі злиття 
та поглинання. Каркасом сучасної економіки 
в усіх розвинених країнах світу є великі корпо-
рації-олігополії і фінансово-промислові групи – 
інтеграційні об'єднання фірм.

Корпоратизація економіки знімає пере-
шкоди просторовим межам і темпам економіч-
ного розвитку, даючи змогу в повному обсязі 
використовувати не лише ефект масштабу, а й 
потенціал різноманітних організаційних струк-
тур. Крім того, володіючи значними фінан-
совими, матеріальними та інформаційними 
ресурсами, корпорації можуть безперервно 
вдосконалювати та створювати нові технології 
та структури управління, чим у сприятливому 
напрямі змінювати зовнішнє середовище. 

У сучасному світі саме корпоративний біз-
нес, що представлений великими компаніями 
та фінансовими об’єднаннями, чинить сер-
йозний вплив на розвиток світової економіки. 
Сутність корпоративного бізнесу полягає у 
фінансовій могутності, завдяки чому корпора-
ції успішно функціонують в умовах економіч-
ної кризи і створюють серйозну конкуренцію 
іншим суб’єктам ринкових відносин [6]. 

Корпоративний бізнес являє собою справ-
жню економічну систему між корпораціями та 
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державою. Яскравим прикладом цього є банки, 
механізм функціонування яких передбачає те, 
що більшість операцій здійснюється на договір-
ній основі та в безготівковому порядку. Вагому 
частину корпоративного бізнесу становлять 
інформаційні технології, адже однією з голо-
вних умов побудови бізнесу є забезпеченість 
усіх учасників достовірною та своєчасною 
інформацією. 

Більшість учених і дослідників сходяться 
на думці, що пошук подальших принципів 
формування та функціонування ринкової 
(інтеграційної) економіки суттєво актуалізує 
можливі шляхи та методи перебудови функці-
онування банківської системи з урахуванням 
операцій консолідації банків у формі злиття і 
поглинання. 

Консолідація банків тісно пов’язана з рин-
кової корпоратизацією банківського сектору, 
що передбачає якісні перетворення структури 
власності банків, посилення конкуренції, під-
вищення конкурентоспроможності, що знижує 
ступінь кредитних ризиків, підвищує рівень 
інвестиційної привабливості та стійкості банків-
ського бізнесу як конкурентних і довгостроко-
вих детермінант розвитку банківської системи 
та економічного зростання країни загалом. 

Завдання забезпечення стійкого дина-
мічного зростання банківської системи 
зумовлюють пошук шляхів ефективної вза-
ємодії корпоративного управління та еконо-
мічного зростання банків. Для виконання цього 
завдання вирішальне значення має встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків консо-
лідації з розвитком корпоративного бізнесу в 
банківському секторі та процесами концентра-
ції банківського капіталу. 

Механізм взаємодії процесів консолідації 
банків як корпорацій базується на процесах 
концентрації капіталу. З переходом від інди-
відуальної до корпоративної організації біз-
несу досконала конкуренція перетворилася 
на недосконалу форму, а процеси концентра-
ції капіталу набувають нової форми – злиттів 
і поглинань. Як відомо, в класичному вигляді 
концентрація капіталу забезпечується нако-
пиченням капіталу та розширеним відтворен-
ням. Тому можна відзначити, що корпорації 
зобов’язані своїм виникненням класичним 
процесам концентрації виробництва і капіталу. 
Водночас із виникненням корпорацій ці про-
цеси не зникають, а доповнюються консоліда-
цією. Саме так і виявляється одна із суттєвих 
особливостей корпоративних структур в еко-
номіці: унікальна можливість використовувати 
для свого зростання консолідацію поряд із тра-
диційними способами капіталізації та укруп-
нення бізнесу [7]. 

Термін «консолідація» доцільно викорис-
товувати в цьому контексті для ідентифікації 
нової якості процесу концентрації капіталу в 
умовах інтеграції банків. Банки як різновид кор-
порацій діють як консолідатори у банківській 
системі, сприяючи інтеграційними процесами 
зростанню економіки держави, і завжди спи-
раються в своєму зростанні на комбінацію всіх 
доступних форм концентрації капіталу з метою 
отримання конкурентних переваг на фінансо-
вому ринку. Це свідчить про необхідність роз-
межування консолідуючих дій банків на ті, що 
належать, і ті, що не належать до злиття і погли-
нання. Так, не є злиттям і поглинанням консо-
лідація банків, яка базується на традиційних 
способах зростання банківського бізнесу: капі-
талізація прибутку, використання залученого 
капіталу та інвестицій для розширення масшта-
бів діяльності, емісія боргових цінних паперів, 
корпоративні об’єднання (альянси, спільні ком-
панії, асоціації, спілки, холдинги). 

З огляду на вищевикладене відмітимо, що 
консолідаційні процеси характерні більшою 
мірою для корпоративного бізнесу, ознаки 
якого повною мірою притаманні і банківському 
бізнесу: 

– часткова власність: статутний капітал 
банку поділений на відповідну кількість рівних 
частин, якими володіють його акціонери на 
основі придбаних акцій;

– зосередження функції управління в руках 
вищого керівництва банку (менеджерів), які 
найчастіше не є власниками банку і працюють 
за наймом;

– обмежена відповідальність акціоне-
рів банку: акціонери не відповідають за 
зобов’язаннями банку загалом, а лише в межах 
тієї суми, яка сплачена ними за придбані акції;

– вільний обіг банківських акцій: акціонери 
за бажанням можуть продати наявні акції банку 
чи придбати нові;

– відсутність права представництва в кор-
поративній формі бізнесу;

– централізація влади та відповідальності: 
Рада директорів банку представляє інтереси 
його акціонерів, делегуючи владу та відпові-
дальність за поточну діяльність банку одній, 
зазвичай вищій, посадовій особі. Ці повнова-
ження не можуть бути розділені між усіма влас-
никами банку.

Висновки з проведеного дослідження. Кор-
поратизація – це природно-історичний процес 
виникнення та розвитку корпоративної форми 
бізнесу, а її результатом є формування кор-
поративної економіки. Корпоративна еконо-
міка являє собою особливу ринкову систему 
бізнесу, що базується на частковій приватній 
власності і на створенні великих виробництв з 
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їхніми економічними перевагами, інтенсивною 
концентрацією капіталу та можливістю ефек-
тивної інтеграції бізнес-організацій. Формуючи 
новий корпоративний вигляд ринкової сис-
теми, корпоратизація породжує інтеграційні 
процеси компаній і банків зокрема, що вияв-
ляються в консолідації банків у формі злиття й 
поглинання, перетворює їх у головну рушійну 
силу сучасної економіки та формує її інтегра-
ційну сутність. 

Консолідацію банків слід вважати історичним 
продуктом корпоратизації банківської системи 
та економіки загалом. Причинно-наслідковий 
зв'язок корпоратизації з процесами злиття і погли-
нання виявляється в консолідації банківського 
бізнесу, який за своєю сутністю є корпоративним. 
Тому консолідаційні процеси в банківському сек-
торі є потужною рушійною силою ефективного 
розвитку банківської системи та сучасної еконо-
міки, що також формує її інтеграційну сутність. 
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