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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Україна обравши Європейський вибір на шляху інтег#

рації у високотехнологічне конкурентне середовище зумо#
вив необхідність формування та запровадження інновацій#
ної моделі розвитку. Така модель повинна грунтуватися на
процесах як у середині країни, так і за її межами та опира#
тися як на внутрішній, так і на зовнішні джерела фінансу#
вання. Вона повинна забезпечити високі та стабільні темпи
економічного зростання, вирішити соціальні й екологічні
проблеми, забезпечити конкурентоспроможність націо#
нальної економіки, підвищити експортний потенціал краї#
ни, гарантувати Україні економічну безпеку та чільне місце
в Європейському Союзі. Поряд із інноваційним процесом
розвитку економіки стоїть питання забезпечення достатньої
капітальної бази, шляхом централізації та концентрації ка#
піталу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання економічної ефективності та напрямів інновац#

ійної діяльності знайшли відображення у працях багатьох
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Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації підприємств

та їх капіталів. Узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття "концентрація капіталу" та

визначено його взаємодію з близькими за змістом поняттями "капіталізація" та "централізація". Визна6

чено особливості впливу концентрації та централізації на інноваційну діяльність в Україні.

The article is dedicated to investigation of the theoretical base of estimation of enterprises concentration

and their capitals. Generalized scientific approaches to the interpretation of the "capital concentration" and

determined its interaction with terms "capitalization" and "centralization". Determined features of concentration

and centralization influence on the innovations in Ukraine.
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вчених. Зарубіжні вчені Й. Шумпетер, Б. Брайн, Г. Кларк,
Е. Портер, К. Фрідмен, П. Друкер, Б. Санта, П. Роуз, Дж. Сінкі
розглядають теоретичні питання інноваційної діяльності,
а також практики використання інновацій в банківській
сфері. В. Бауер, М. Енгстлер, К. Скіннер, Д. Шпат дослід#
жують новітні технології у галузі зв'язку та надання ІТ#по#
слуг і обгрунтовують умови, за яких підприємство може
вижити у майбутньому. Дослідження вітчизняних вчених
В.І. Міщенка, С.В. Мочерного, Л.О. Примостки, М.І. Савлука,
Н.В. Циганової, Т.С. Шалиги присвячені розкриттю сут#
ності, видів і класифікації фінансових інновацій, стимулю#
ванню інноваційної діяльності, дослідженню інновацій, по#
в'язаних з використання техно# логій дистанційного обслу#
говування клієнтів.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є аналіз системи інноваційної політики

України, визначення основних завдань щодо структурної
перебудови національної економіки на засадах концентрації
та централізації капіталу, розробка шляхів і засобів розв'я#

CONCENTRATION AND CENTRALIZATION OF CAPITAL IN INNOVATION
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зання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної
діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Структура галузевих ринків безпосередньо впливає на

інтенсивність та ефективність інноваційних процесів. Фак#
тором інтенсивності інноваційної діяльності є структура
ринку (монополія, олігополія, монополістична і "доскона#
ла" конкуренція), яка проявляється через процеси концен#
трації та централізації малих та середніх підприємств.

Концентрація останнім часом стала поняттям, яке вик#
ликає чималі дискусії серед учених#економістів. Так, на дум#
ку авторів економічного словника#довідника, концентра#
цією капіталу є збільшення розмірів капіталу в процесі його
нагромадження за рахунок капіталізації частини прибутку
[1, с. 168]. В "Банківській енциклопедії" концентрація капі#
талу — "збільшення розмірів капіталу банку у процесі його
нагромадження" [2, с. 225—226].

Поняття концентрації та централізації взаємопов'язані
та доповнюють одне одного. В результаті взаємопроникнен#
ня базових понять централізації та концентрації утворюють#
ся групи суміжних понять та сукупність методів (органічне
зростання, стратегічні альянси, злиття та поглинання, ре#
організація, реструктуризація), за допомогою яких банки
змінюють свою бізнес#архітектуру та бізнес#стратегії. Кон#
куренція індивідуальних капіталів є основним спонукальним
чинником до реалізації цих понять, відповідно з їх еконо#
мічним призначенням [3].

Вважаємо, що базисом, що поєднує всі ці близькі за
змістом поняття виступає капіталізація. У самому загаль#
ному плані капіталізація — це перетворення доходу в капі#
тал, або нагромадження капіталу. Сьогодні часто оперують
поняттям "ринкова капіталізація", яке характеризується
сумарною ринковою вартістю акцій підприємства, що зна#
ходяться у вільному обігу. Іноді термін "капіталізація" ви#
користовують у контексті достатності власного капіталу для
покриття прийнятих ризиків.

Оскільки накопичення всього суспільного капіталу ви#
ражається в накопиченні окремих індивідуальних капіталів
і конкуренції між ними, весь процес накопичення супровод#
жується концентрацією і централізацією капіталу. Відпові#
дно, концентрація капіталу в процесі його нагромадження
за необхідності доповнюється централізацією. В той же час
концентрація відрізняється від централізації капіталу дже#
релом його зростання. Для концентрації капіталу джере#
лом зростання є капіталізація частини додаткової вартості,
в той час як централізація капіталу є процесом об'єднання
капіталів окремих осіб та/або групи власників капіталу в
один загальний актив в результаті поглинання або приєднан#
ня інших, вже існуючих капіталів.

З методологічної точки зору варто відзначити, що саме
слово "концентрація" передбачає централізацію, тому що
слово "концентрація" тлумачиться як накопичення, об'єд#
нання, зосередження, віднесення до центру, зокрема у тлу#
мачному словнику C.І. Ожегова та Н.Ю. Шведової термін
"концентрувати" означає "збирати, зосереджувати, накопи#
чувати в будь#якому місці" [4, с. 344].

Отже, первинним є процес концентрації капіталу, його
централізація — вторинна, оскільки централізуються вже
концентровані, накопичені капітали.

Як зазначалось раніше взаємопроникнення базових по#
нять формує низку суміжних понять, що формуються шля#
хом поєднання попарно базових понять.

Централізація управління відрізняється від консолідації
бізнесу. Для централізації управління джерелом зростання
є створення єдиного центру управління активами, в той час
як для консолідації бізнесу — об'єднання активів в єдину
систему із стійкими і ефективними взаємозв'язками.

Консолідація є важливим інструментом перетворень у
підприємницькому секторі, її розвиток в певному ступені
являється індикатором стану, а відповідно і напрямом кон#
центрації.

Консолідація капіталу — це процес об'єднання (злит#
тя) капіталів суб'єктів господарювання та укрупнення бан#
ківського бізнесу з метою підвищення ефективності, мак#
симізації прибутку та посилення конкурентних переваг на
ринку, шляхом забезпечення якісно нового процесу приро#
сту капіталу за рахунок його перерозподілу, зміни струк#
тури та капіталізації доходів. Консолідація також передба#
чає можливість взаємодії банків з іншими фінансовими ус#
тановами із послідуючим створенням інтегрованих струк#
тур.

Консолідація представлена у двох формах: консолідація
бізнесу та консолідація ринку [5].

Консолідація бізнесу (Business Consolidation) — це про#
цес об'єднання двох і більше незалежних компаній, функц#
іональних областей та/або продуктових ліній. В результаті
такого повного або часткового об'єднання, як правило, зро#
стає загальний ринковий потенціал, скорочуються витрати
і досягається ефект синергії за рахунок сили масштабу, що
сприяє налагодженню нових стійких зв'язків з іншими учас#
никами ринку [6].

Консолідація ринку (Market Consolidation) — процес
"дозрівання" (досягнення деякої стадії зрілості), при якій
підприємства поглинаються або об'єднуються з більш вели#
кими, або ліквідуються, не витримавши конкуренції, в ре#
зультаті чого залишаються кілька великих домінуючих учас#
ників ринків. Для такого рівня консолідації основним на#
прямом консолідації бізнесу буде формування стратегічних
альянсів компаній#лідерів.

Істотними відмінностями консолідації ринку від інших
форм об'єднань є створення стійких взаємозв'язків між
бізнес#одиницями компаній, скорочення дублюючих опе#
рацій і витрат, використання конкурентних переваг, засто#
сування нових технологій, досягнення синергетичного ефек#
ту тощо.

Результатом централізації капіталу є посилення про#
цесів його концентрації. Збільшення ринкової частки, а
отже, і ринкової сили на певному етапі веде до виникнення
монопольних переваг і монопольного прибутку, багатора#
зово підсилює інтенсивність концентрації капіталу.

Основним чинником, що визначає процеси централі#
зації, є конкуренція індивідуальних капіталів, в якій най#
більш сильні позиції — у великих капіталів, що володіють
більшою ефективністю, запасом міцності і потенціалом зро#
стання як органічного, заснованого на капіталізації прибут#
ку, так і ринкового, — за рахунок зростання ціни акцій на
фінансовому ринку. Спонукальним мотивом централізації
виступає прагнення максимізувати прибуток, вийти на які#
сно інший рівень розвитку, зайняти максимально можливу
частку ринку.

На інтенсивність процесів концентрації і централізації
капіталу вливає структура власності, яка може змінювати#
ся, залежно від того, які форми централізації будуть вико#
ристані. Зростання капіталу окремого банку може відбува#
тися, по#перше, за рахунок нових інвестицій існуючих акц#
іонерів, по#друге, за рахунок залучення стратегічного або
портфельного інвестора, в третіх, — за рахунок публічного
розміщення акцій. Кожен із варіантів має свої переваги, не#
доліки та обмеження.

Стратегічний інвестор зацікавлений в успішному роз#
витку бізнесу і може забезпечити великі довгострокові вкла#
дення, доступ до нових ринків і джерел фондування, що
істотно збільшує ринкову капіталізацію підприємства. Про#
те стратегічні інвестори прагнуть максимально збільшити
свою частку в капіталі, що може призвести до зміни струк#
тури власності, та негативно вплинути на подальший роз#
виток підприємства.

Наявність декількох великих портфельних інвесторів у
складі акціонерів підвищує ринкову вартість компанії, про#
те вони вимагають в середньостроковому інтервалі високої
прибутковості інвестицій (близько 30—35% за рахунок зро#
стання курсової вартості і дивідендів). При цьому порт#
фельні інвестори не несуть загрози втрати контролю над
банком.

Процеси концентрації капіталу активізувалися під впли#
вом глобалізації. Під глобалізацією розуміється якісно
інший етап інтернаціоналізації господарського життя, що
визначає новий рівень взаємозалежності різних країн в ре#
зультаті зростаючого обсягу міжнародних операцій і світо#
вих потоків капіталу, на основі все більш швидкої і широкої
дифузії технологій (насамперед інформаційних та телеко#
мунікаційних). В рамках загального процесу глобалізації
виділяється фінансова глобалізація, що виражається у вик#
лючно високій взаємозалежності і взаємовпливі міжнарод#
них і національних фінансових ринків. Фінансова глобалі#
зація характеризується трьома ключовими аспектами: гло#
бальною присутністю і впливом транснаціональних корпо#
рацій та міжнародних фінансових інститутів, посиленням
міжнародної фінансової інтеграції та постійним виникнен#
ням і швидким поширенням фінансових інновацій.

Таким чином, глобальними факторами, що впливають
на процеси концентрації капіталу в сучасних умовах є: інтег#
рованість фінансових ринків; розвиток інформаційних тех#



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

21www.economy.in.ua

нологій і інновацій; швидке зростання масштабів фінансо#
вих ринків та інтенсифікація процесів, що протікають на них.

Проте впровадження нових технологій, розробка нових
продуктів вимагає істотних інвестицій, а отже, будучи важли#
вим чинником підвищення конкурентоспроможності, доступні
переважно великим підприємствам. Відповідно об'єктивні по#
треби ефективного ведення підприємницької діяльності ведуть
до необхідності постійного збільшення капіталу.

У ринковій економіці зростання капіталу може відбу#
ватися як на основі капіталізації прибутку, так і в резуль#
таті централізації капіталів, причому співвідношення цих
процесів та їх інтенсивність змінюється в залежності від
стану економіки і фази ділового циклу. Зазвичай в ситуації
економічного зростання частка внутрішніх джерел зни#
жується, а зовнішніх — зростає, прискорюючи процеси кон#
центрації на основі централізації капіталу. У міру погіршен#
ня ділової кон'юнктури підвищується роль прибутку при
скороченні зовнішніх джерел капіталізації.

Світовий досвід показує, що в умовах структурних зру#
шень економіка не може обходитися без залучення зовніш#
нього фінансування, при цьому зростає її залежність від
ринків капіталу. Можливості зовнішнього фінансування
залежать від ступеня розвитку фінансових ринків, особли#
востей накопичення капіталу в тій чи іншій країні, темпів
інфляції. Все це вимагає наявності на національному фінан#
совому ринку потужних фінансових установ.

Крім глобальних, виділімо національні детермінанти
процесів концентрації, що визначають особливі умови їх
реалізації. Такими детермінантами є: зовнішні, по відношен#
ню до підприємства (економічних, законодавчих, галузевих)
та внутрішньо#підприємницькі фактори (вирішення пробле#
ми капіталізації, прагнення до зростання ефективності кор#
поративного контролю об'єднаної установи, досягнення
синергетичного ефекту та ін.).

Вивчення процесів концентрації капіталу виявляє нео#
днозначність їх впливу на розвиток ринкових систем. В
якості позитивних наслідків концентрації банківського ка#
піталу можна назвати:

— зниження ризиків і підвищення її стійкості;
— кількості банків в результаті процесів централізації

капіталу);
— зниження транзакційних витрат і вартості фінансо#

вого посередництва (за рахунок ефекту масштабу);
— збільшення асортименту та якості послуг, у тому

числі за рахунок впровадження інноваційних фінансових
продуктів і прогресивних технологій;

— покращенню якості фінансової інфраструктури та
розширення можливостей кооперації.

Негативними наслідками надмірної концентрації є: мо#
нополізація ринку, загроза соціальних конфліктів, зростан#
ня безробіття. Найважливішим негативним фактором кон#
центрації капіталу, що відзначається більшістю авторів, є
загроза монополізації ринків, зростання ринкової сили
окремих банків та зміна умов конкуренції на ринку. Неве#
лике число великих підприємств будуть прагнути до змови
з метою підтримки монопольно високих цін. Концентрація,
особливо банківського, капіталу призвела до монополізації
валютного ринку і спекулятивних операцій. Що стало од#
нією із причин значного здешевлення національної валюти
— гривні.

Наслідки концентрації капіталу багато в чому пов'язані
зі ступенем лібералізації національної економіки та впли#
вом процесів глобалізації.

На певному етапі свого розвитку процеси концентрації
капіталу переходять на якісно інший — міжнародний рівень,
приймаючи форму інтернаціоналізації промислового капі#
талу. Інтернаціоналізація капіталу проявляється у вивезенні
капіталу, який може приймати різні форми. Міжнародна
міграція капіталу здійснюється, як правило, з метою
найбільш ефективного його використання і визначається
ринковими чинниками, однак у ряді випадків мотивування
міжнародного руху капіталу може мати неекономічний ха#
рактер.

При досягненні певного рівня концентрації капіталу
підприємницька структура переходить у нову якість, пере#
творюючись з національної в міжнародну.

Головною метою концентрації та централізації малих
та середніх підприємств є отримання ресурсів для здійснен#
ня технологічного процесу, якими виступають витрати,
спрямовані на інновації, і людський капітал, який в свою
чергу залежить від кількості працівників, залучених до інно#
ваційну діяльність.

Сучасне визначення поняття "інновації" базується на
ринковому підході, включає соціальну складову та якісні
характеристики, пов'язані з прогресивними змінами. І як
зазначає П. Друкер, основне завдання інноваційної діяль#
ності полягає в тому, щоб перетворити потреби суспільства
в нові можливості для прибуткового ведення бізнесу [7, с.
42 — 43].

Саме з моменту поширення, завоювання ринку іннoвацiя
і нововведення набувають нової якості та стають інновацією,
тобто саме ринок і ринкове середовище є критерієм того, що
новація і нововведення перетворюються в інновацію, відбу#
вається дифузія за Е. Роджерсом, відповідно до якої виді#
ляється шість стадій процесу прийняття людьми нових ідей і
товарів: звернення уваги, зацікавленість, оцінка, перевірка,
прийняття, підтвердження [8]. Ми умовно об'єднали шість
етапів у 3 блоки, які мають логічний зв'язок і структуру: Оз#
найомчий блок включає етапи 1 і 2; Аналітичний блок вклю#
чає етапи 3 і 4; Контрольний блок включає етапи 5 і 6.

Дослідник також описав п'ять класів людей та ступеня
прийняття ними нових ідей і товарів з виділенням середнь#
ого примірного кількісного показника із загальної маси
одержувачів:

1. Інноватори, що становлять 2,5%. Вони більш мобільні,
мають контакти за межами свого кола, можуть легко схоп#
лювати і приймати абстрактні ідеї. Вони згодні ризикувати.

2. Ранні приймаючі. Це поважні люди, становлять 13,5%
населення. Вони більше прив'язані до місцевої структурі,
серед них найбільше "лідерів думки". Навколишні з ними
звично радяться, перш ніж прийняти самостійне рішення.

3. Рання більшість, що становить 34% населення. Вони
приймають нові ідеї якраз перед тим, як вони будуть прий#
няті середньостатистичним громадянином. Свою інформа#
цію вони часто отримують від попередньої групи.

4. Пізніше більшість. Це скептики по відношенню до
нового, число яких досягає 34%. Вони приймають новації
після того, як більшість оточуючих вже визначився в своїй
думці з цього питання і середньостатистичний громадянин
прийняв їх.

Рис. 1. Стадії прийняття нових ідей

Джерело: побудовано автором.
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5. Пізні приймаючі. Вони, як правило, консервативні у
своїх судженнях, традиційно орієнтовані та складають 16%
населення. Дуже недовірливі і підозрілі до всього нового і
дотримуються традиційних цінностей. Часто вони відчува#
ють брак коштів.

При цьому Е. Роджерс вважав, що: дуже важлива міжо#
собистісна комунікація на рівні людей одного кола і віку;
патріотичні заклики, які виходять від урядових кіл, неефек#
тивні; достовірність комунікативного джерела частково виз#
начає успіх кампанії; мас#медіа не може змінити поведінку
тих, хто дотримується іншої точки зору.

Істотна зміна по відношенню до інновації в суспільстві,
як правило, настає, коли від 6 до 16% приймають її. Ця тео#
рія дозволяє розуміти, як ввести новий продукт в масову
свідомість.

Успішна інновація завжди має бути спрямована на за#
хоплення лідируючих позицій, інакше сприятливими мож#
ливостями можуть скористатися конкуренти, а також пе#
редбачати досягнення економічного, соціального і стратег#
ічного ефектів. Для цього можуть використовуватися най#
різноманітніші стратегії, орієнтовані як на лідерство на рин#
ку, у певній галузі, так і на пошук відносно невеликої "еко#
логічної наші" в певному процесі або на ринку, що забезпе#
чать досягнення економічного ефекту, який ми пов'язуємо
з підвищенням віддачі на одиницю вкладених ресурсів,
зміцнення ринкової позиції, зростанням рентабельності
діяльності, зниженням ризиків і підвищенням стабільності.
Важливим є також отримання соціального і стратегічного
ефектів. Соціальний ефект проявляється в підвищенні ко#
рисності та доступності банківських послуг, зниженні їх
вартості для клієнта, зручності отримання послуг. Стратег#
ічний ефект оцінюється успішністю реалізації інноваційних
стратегій, конкурентними перевагами, лідерством на рин#
ку, досягненням поставлених стратегічних цілей [9, с. 344—
345].

При побудові національної інноваційної системи вели#
кий, середній і дрібний бізнес необхідно розглядати з точки
зору їх функцій. На наш погляд, до компетенцій малого
бізнесу повинні ставитися генерація ідей, проведення пер#
винних досліджень, а до компетенцій середніх підприємств
— впровадження та просування на ринок, бо вони мають
для цього достатню кількість ресурсів: управлінських,
фінансових, кадрових, інфраструктурних. Таким чином,
середні і малі підприємства повинні бути взаємодоповнюю#
чими елементами інноваційної системи.

Одним із поширених непрямих методів оцінки ефектив#
ності є використання єдиного інтегрального показника, який
розраховується за допомогою показників, що характеризу#
ють результативність інноваційної діяльності підприємств і
мають однаковий напрям змін. Оскільки будь#які уп#
равлінські рішення щодо інноваційного розвитку підпри#
ємств позначаються на динаміці показників, то для розра#
хунку інтегрального показника ефективності інноваційної
діяльності підприємств (Е) запропоновано використовува#
ти показники динаміки (темп зростання), розраховані для
таких фінансових показників:

— активи підприємства: характеризують розвиток
підприємства, зміцнення ринкової позиції (Ка);

— кошти клієнтів: інноваційна діяльність банків, як пра#
вило, супроводжується зростанням клієнтської бази (Кк);

— рентабельність діяльності: залежить від результатив#
ності інноваційної діяльності (КROA);

— комісійні доходи: пов'язані з наданням інновацій# них
послуг (Кkd);

— показник надійності: обчислюється як (1 — RI), де RI
— рівень ризику. Інтегральний показник ефективності інно#
ваційної діяльності банків (Е) обчислюється за формулою
(1):

Е = Ка . Kk . KROA . Kkd . (1 — RI) (1).

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку світової економіки, який

знаменує входження учасників ринку в чергову довгу хви#
лю економічної кон'юнктури, саме процеси концентрації
будуть відігравати провідну роль у розвитку нових техно#
логій об'єднання і модернізації бізнес#архітектури сучасних
інноваційних компаній, зокрема таких її новітніх методів,
як стратегічні альянси, трасти концерни та інші. В підприє#
мницькій сфері процеси концентрації сприяють нарощуван#
ню капіталу, що дає змогу забезпечити стабільність як
підприємства, так і економіки держави. У зв'язку з цим ви#
никає питання оптимального ступеня концентрації банкі#

вського капіталу, а також необхідність контролювати ці
процеси з боку держави.

З розвитком економіки відбуваються структурні змінив
підприємницькій сфері, пов'язані з глобалізацією і такими
факторами, як розвиток інформаційних технологій та скасу#
вання багатьох обмежень на міжнародний рух капіталу, лібе#
ралізація національних ринків. Тому у сучасних умовах акту#
альною проблемою є формування оптимальної структури.

Загострення конкуренції між підприємствами стає ос#
новним чинником консолідації та об'єднання різних фінан#
сових бізнесів, бо саме це є одним із поширених шляхів
підвищення конкурентоспроможності, що в свою чергу при#
зводить до підвищення рівня ринкової концентрації та зро#
станню ефективності інноваційної діяльності.

Можливість виникнення монополій в підприємстві як
результату процесу взаємодії та суперництва обгрунтовує
важливість та актуальність дослідження концентрації та
централізації.
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