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Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі 
спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарю-
вання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, 
що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття 
«концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний 
розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». 
Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх ви-
значали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, 
динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей 
економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Оцінено концентрацію економіки України та 
визначено, що найбільш висококонцентрованими є такі галузі: електроніка та комп’ютери, автомобілебудування, ЗМІ, товари особистого користу-
вання, програмне забезпечення і бізнес-сервіс, конгломерати; також досить висококонцентрованими є галузі: спиртних напоїв і тютюну, машинобу-
дування, хімії, ліків і біотехнологій, нафтогазова. 
Ключові слова: концентрація, корпорація, оцінка, динаміка, тенденції.
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УДК 330.147
Хаустова В. Е., Крячко Е. Н., Колодяжная Т. В.  
Оценка концентрации в экономике Украины

Статья посвящена обобщению теоретических аспектов экономи-
ческой концентрации и оценке концентрации в экономике Украины. 
Доказано, что в мире наблюдается устойчивая тенденция к распро-
странению процессов концентрации как на уровне экономик в целом, 
так и отдельных отраслей и субъектов хозяйствования, и происходит 
она преимущественно в пределах ТНК. Рассмотрены основные этапы 
развития ТНК, и показано, что современные ТНК – это сверхбольшие 
корпорации, которые являются основными игроками на рынке. Рас-
смотрен генезис теории концентрации в экономике. Исследованы 
взгляды ученых на толкование понятия «концентрация», и доказано, 
что оно употребляется в разных значениях и в отношении различных 
уровней экономики и объектов рассмотрения, и имеет место значи-
тельный разброс основных критериев, определяющих существенные 
признаки этого понятия. Предложено толкование понятия «концен-
трация экономики страны». Проанализированы имеющиеся подходы 
к оценке концентрации в экономике, а также тенденции развития 
процессов концентрации в экономике Украины и определяющие их 
факторы. Исследованы: распределение отраслей экономики Украины 
по чистому доходу крупнейших корпораций, динамика чистого дохода 
крупнейших корпораций, динамика распределения отраслей экономи-
ки Украины за прибылью крупных компаний, динамика чистой прибыли 
крупнейших корпораций 10 первых отраслей экономики Украины, дина-
мика ВВП Украины и основных показателей крупнейших национальных 
корпораций. Оценена концентрация экономики Украины, и определено, 
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Assessment of Concentration in the Economy of Ukraine
The article is dedicated to the generalization of theoretical aspects of eco-
nomic concentration and assessment of concentration in Ukraine’s econo-
my. It is proved that in the world there is a stable trend towards the spread 
of concentration processes both at the level of economies in general and 
individual industries and business entities, and it occurs predominantly 
within TNCs. The main stages of the development of TNCs are considered, 
and it is shown that modern TNCs are large corporations that are the 
main players in the market. The genesis of the theory of concentration in 
economy is considered. The views of scientists on the interpretation of the 
concept «concentration» are studied. It is proved that it is used in different 
meanings and with respect to different levels of economy and objects of 
consideration, and there is a wide diversity of basic criteria that determine 
the essential signs of this concept. The interpretation of the concept «con-
centration of the country’s economy» is proposed. The existing approaches 
to assessment of concentration in economy are analyzed. The trends in 
the development of concentration processes in Ukraine’s economy and the 
factors that are determined by them are analyzed. There investigated the 
distribution of industries of Ukraine’s economy in terms of net income of 
the largest corporations, dynamics of net income of the largest corpora-
tions, dynamics of distribution of industries of Ukraine’s economy in terms 
of profits of large companies, dynamics of net profit of the largest corpora-
tions of the top 10 industries of Ukraine’s economy, dynamics of the GDP 
of Ukraine and main indicators of the largest national corporations. The 
concentration of Ukraine’s economy is assessed, and it is determined that 
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что наиболее высококонцентрированными являются такие отрасли: 
электроника и компьютеры, автомобилестроение, СМИ, товары лич-
ного пользования, программное обеспечение и бизнес-сервис, конгло-
мераты; также достаточно высококонцентрированными являются 
отрасли: спиртных напитков и табака, машиностроения, химии, ле-
карств и биотехнологий, нефтегазовая.
Ключевые слова: концентрация, корпорация, оценка, динамика, тен-
денции.
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the most highly concentrated spheres are production of electronics and 
computers, the automotive industry, media, production of personal goods 
and software, provision of business services, conglomerates; also among 
highly concentrated industries there are production of alcoholic beverages 
and tobacco, mechanical engineering, the chemical industry, medicine and 
biotechnology, the oil and gas industry.
Keywords: concentration, corporation, assessment, dynamics, trends.
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Вступ. У сучасній економічній теорії концепція «еко-
номічної концентрації» вважається однією з базових еко-
номічних категорій [1].

Перші спроби дослідників щодо аналізу конкурент-
ного середовища та концентрації ринків мали місце на-
прикінці XIX ст., коли в США антитрестовські закони та 
перші федеральні органи антимонопольного регулювання 
перебували на стадії формування. Пізніше, в період де-
пресії 1930–1940 рр., аналіз концентрації галузевих ринків 
став особливо популярним, що призвело до переоцінки 
ролі конкуренції в економіці. Після Другої світової війни 
інтерес до цієї проблематики дещо знизився через приді-
лення посиленої уваги завданням економічної стабілізації 
та відновився вже в 1970-ті рр. [2]. В Україні, як і в інших 
країнах СНД, аналіз конкурентного середовища й еконо-
мічної концентрації отримав свого розвитку наприкінці 
1990-х рр. з початком перебудови національної економіки 
та формування антимонопольного законодавства й анти-
монопольних органів. 

У світі з початку XXI ст. інтенсифікувалися процеси 
глобалізації, які супроводжуються об’єднанням економіч-
них суб’єктів, інтернаціоналізацією національних еконо-
мік, а отже, зростанням економічної концентрації. У таких 
умовах особливого значення набула діяльність транснаціо-
нальних компаній (ТНК), значно підсилився їх вплив як на 
економіки окремих країн, так і тенденції розвитку світової 
економіки. Розміщуючи окремі частини та стадії відтворю-
вальних процесів на території різних країн, ТНК являють 
собою найпотужніші угруповання корпоративного бізнесу, 
що діють у світових масштабах і відіграють провідну роль 
у посиленні міжнародної економічної взаємозалежності. 
Через структури ТНК проходять фінансові та товарні по-
токи, що є визначальними для розвитку світового госпо-

дарства та конкурентоспроможності окремих країн зокре-
ма [3]. 

Як зазначається в [4], сьогодні в світовому еконо-
мічному просторі концентрація відбувається саме в межах 
ТНК.  

Таким чином, вищенаведене свідчить про актуаль-
ність дослідження теоретичних засад концентрації, а та-
кож її оцінки й аналізу на всіх рівнях ієрархії світової еко-
номіки.  

Аналіз останніх досліджень і виділення невирі-
шених частин проблеми. Різні аспекти економічної кон-
центрації суб’єктів господарювання в економіці знайшли 
своє відображення у роботах цілого ряду як вітчизняних, 
так і зарубіжних науковців, серед яких необхідно виділити 
дослідження: Долана Е. та Ліндсей Д. [5], Макконнелла К. 
та Брю С. [6], Шерера Ф. та Росса Д. [7], Баумоля В., Панзара 
Дж. та Вілліга Р. [8], а також Авдашевої С. [9], Бурганова Р. 
[10], Горбатова В. [11–13], Градова А. [14], Єгорової М. [1], 
Кизима М. [13, 15], Скопенко Н.С. [16], Стадник К. [4], Фи-
люка Ф. [17, 18], Шаститка А. [9] та ін.

Однак, незважаючи на певний рівень дослідженості 
цієї проблеми, велика кількість як теоретичних її аспектів, 
так і питань прикладного характеру потребують подальшо-
го аналізу. Серед них: дослідження сутності процесу кон-
центрації та його впливу на економіку, вибір та удоскона-
лення підходів до оцінки концентрації, оцінка й аналіз тен-
денцій економічної концентрації суб’єктів господарювання 
на різних рівнях світової економіки та ін.

Метою цієї статті є узагальнення теоретичних аспек-
тів економічної концентрації та оцінка концентрації в  еко-
номіці України. 

Викладення результатів дослідження. Як було за-
значено вище, у світі спостерігається стійка тенденція до 
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поширення процесів концентрації як на рівні економік 
у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, 
й  основна концентрація відбувається у межах ТНК.

Як зазначено в [3], транснаціональні корпорації 
у своєму розвитку пройшли кілька етапів, тому в літературі 
зазвичай виділяють їх п’ять поколінь (табл. 1).

Таблиця 1

етапи розвитку ТнК 

Покоління ТнК Період Основні особливості розвитку, галузі та напрями 
функціонування

перше покоління кінець XIX ст. – поч. першої світової 
війни

видобуток сировини в колоніальних країнах азії, африки,  
латинської америки та її переробка в метрополіях 

друге покоління період між двома світовими війнами виробництво військової техніки 

третє покоління 1945–1960 рр. (після другої світової 
війни і розпаду колоніальної системи) 

посилення впливу зарубіжних виробничих підрозділів як  
у країнах, що розвиваються, так і у розвинутих країнах

Четверте покоління 1970–1980-х рр. – поч. ХХі ст. концентрація виробництва та капіталу у тнк-лідерів у сфері 
великого міжнародного бізнесу

п’яте покоління З поч. ХХі ст. Створення мереж виробництва та реалізації глобального 
масштабу

Джерело: сформовано авторами на основі [3]

Отже, сучасні ТНК відрізняються від своїх попере-
дників масштабами, формами та структурою організації 
діяльності, стратегією функціонування та обсягами тран-
скордонних операцій. Сучасні ТНК – це надвеликі корпо-
рації, що є основними гравцями на ринку у світовій еконо-
міці (у тому числі за рахунок зростання філіальної мережі), 
які володіють значними просторовими ринками збуту, ма-
ють великі обсяги концентрованого в них капіталу, що дає 
їм змогу зменшувати витрати виробництва, фінансувати 
НДДКР і впроваджувати інноваційні продукти та техноло-
гії, проводити ефективну рекламну політику. 

Розкриваючи сутність поняття «концентрації» як 
економічної категорії, варто зазначити, що етимологіч-
но це поняття походить від латинського «concentration»  
і в перекладі означає «центр», «осередок».

Поняття «концентрація» різні школи розглядали 
по-різному. Умовно в розвитку теорії концентрації можна 
виділити такі етапи, які характеризуються різними підхо-

дами до трактування цього поняття: XVIII – кінець XIX ст.; 
кінець XIX ст. – перша половина XX ст.; друга половина  
XX ст. (табл. 2).

На першому етапі (XVIII – кінець XIX ст.) представ-
ники класичної політичної економії (А. Сміт, Д. Рікардо, 
Дж. Міль) і марксизму (К. Маркс, В. Ленін) концентрацію 
ототожнювали з ринковою структурою. Об’єктом аналізу 
вчених була концентрація виробництва та капіталу. Кон-
центрація розглядалася ними в нерозривному зв’язку з пи-
таннями конкуренції та монополізму.

На другому етапі (кінець XIX – перша половина ХХ ст.) 
представники кембриджської неокласичної політичної еко-
номії (А. Маршал) і школи монополістичної та недосконалої 
конкуренції (Дж. Робінсон, Е. Чемберлін) розглядали кон-
центрацію як результат динамічних змін в економічному се-
редовищі. Основну увагу вчені зосереджували на досліджен-
ні концентрації виробництва, яку вони більш пов’язували 
з монополістичною конкуренцією та олігополією.

Таблиця 2

Генезис теорії концентрації в економіці

Період науковці Характерні особливості

XVIII – кінець XIX ст.
а. Сміт, д. рікардо, 
дж. міль, к. маркс, 
в. ленін

основний акцент робиться на дослідженні концентрації виробництва та концен-
трації капіталу: концентрація ототожнюється з ринковою структурою; концентрація 
досліджується у взаємозв’язку із процесами конкуренції та монополізації

кінець XIX – перша 
пол. ХХ ст.

а. маршал,  
дж. робінсон

основний акцент робиться на дослідженні концентрації виробництва; основним 
мотивом участі в концентрації вважається досягнення економії від масштабу; кон-
центрація досліджується в контексті монополістичної конкуренції та олігополії

друга пол. ХХ ст.

дж. Бейн, 
 е. мейсон

Згідно зі структурним підходом концентрація розглядається як одна з важливих 
характеристик структури ринку; акцентується увага на взаємозв’язку рівня концен-
трації та прибутку 

у. Баумоль,  
д. панзар, р. вілліг

Згідно з теорією квазіконкурентних ринків вважається, що високий рівень концен-
трації не тотожний наявності монопольної влади

дж. Саттон
Згідно з теорією «концентрації меж» визначається неможливість визначення одно-
значної залежності між рівнем ринкової концентрації та рівнем конкуренції й вели-
чиною галузевого прибутку

Джерело: сформовано авторами на основі [4; 18]
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На третьому етапі (друга половина ХХ ст.) концен-
трація пов’язувалася вченими з виникненням теорії органі-
зації промисловості. Представники структурного підходу 
до концентрації розглядали останню як одну з важливих 
характеристик структури ринку. При цьому головний ак-
цент вони робили на взаємозв’язку рівня концентрації 
і прибутку. Згідно поглядів представників теорії квазікон-
курентних ринків (У. Баумоля, Д. Панзара, Р. Вілліга) висо-
кий рівень концентрації не тотожний наявності монополь-
ної влади [4; 18].

Опрацювання сучасної іноземної та вітчизняної літе-
ратури з досліджуваної проблематики показав, що понят-
тя «концентрація» науковцями та практиками вживається 
в різних значеннях і відносно до різних рівнів економіки та 
об’єктів розгляду (економіки, галузі, ринку та ін.).

Необхідно зазначити, що поняття «економічна 
концентрацiя» в законодавствi ЄС немає, однак є ви-
значення поняття «концентрація» в ст. 3 Регламенту ЄС 
139/2004 «Про концентрацію підприємств» [19], де зазна-
чено, що це перехід (зміна) контролю над підприємством 
внаслідок злиття двох або більш раніше незалежних під-
приємств, встановлення прямого чи опосередкованого 
контролю над всім або частиною одного / декількох під-
приємств однією / декількома особами, вже контролюючи, 
в крайньому випадку, одне із задіяних в концентрації під-
приємств, шляхом купівлі цінних паперів або 29 активів 
за контрактом чи в інший спосіб, придбання одним під-
приємством контролю над іншим. Отже, в законодавстві 
ЄС концентрація розглядається як така, що спрямована 
на рівноправну співпрацю, яка зберігає юридичну неза-
лежність компаній-учасниць, і така, що виключає їх під-
порядкування єдиному контролю, не підпадає під сферу 
антимонопольного регулювання [4].

В українському правовому полі поняття «концен-
трація» тлумачиться у Законі України «Про захист еконо-
мічної конкуренції» [20] таким чином: концентрація – це 
перехід (зміна) контролю над підприємством внаслідок 
злиття двох або більш раніше незалежних підприємств, 
встановлення прямого чи опосередкованого контролю 
над всім або частиною одного / декількох підприємств од-
нією / декількома особами, вже контролюючи, в крайньо-

му випадку, одне із задіяних в концентрації підприємств, 
шляхом купівлі цінних паперів або 29 активів за контрак-
том чи в інший спосіб, придбання одним підприємством 
контролю над іншим.

В науковій літературі зустрічаються досить різні тлу-
мачення цього поняття. Так, Е. Долан і Д. Ліндсей визнача-
ють концентрацію ринку як ступінь переважання на ринку 
однієї чи декількох фірм [5]. На думку А. Градова: «концен-
трація (зосередження) у рамках того або іншого підприєм-
ства (або групи підприємств) деяких обсягів економічної 
діяльності припускає зосередження певних обсягів ресур-
сів і продуктів економічної діяльності» [14]. Автор вважає 
за необхідне розрізняти поняття «концентрація капіталу» 
і «концентрація виробництва»: «У грошовому обчисленні 
розмір підприємства – це вартість сконцентрованих у рам-
ках підприємства ресурсів (активи підприємства), розмір 
виробництва підприємства – вартість продуктів економіч-
ної діяльності. Розмір підприємства визначають за станом 
на певний момент часу, розмір виробництва підприєм-
ства – за певний період часу» [14]. 

Під концентрацією виробництва Р. Бурганов розуміє 
складний процес, який базується на концентрації праці та 
капіталу і їх взаємодії, що ведуть до формування великих 
виробництв [10]. 

В. Горбатов визначає термін «концентрації» стосовно 
різних рівнів ієрархії економіки таким чином [11]:

а) концентрація світової економіки – ступінь цен-
тралізації обсягів виробництва (продажів) про-
дукції або надання послуг у масштабі як світової 
економіки в цілому, так і її галузей, а також еконо-
мік окремих країн і суб’єктів господарювання;

б) концентрація економіки країни – ступінь центра-
лізації обсягів виробництва (продажів) продукції 
або надання послуг у масштабі як країни в цілому, 
так і її галузей, а також суб’єктів господарювання.

в) концентрація суб’єктів господарювання – ступінь 
централізації обсягів виробництва (продажів) 
продукції або надання послуг у масштабі окремих 
підприємств або їх інтегрованих груп.

У табл. 3 наведено визначення поняття «концентра-
ція» у роботах учених.

     Таблиця 3

Визначення поняття «концентрація» в економіці у роботах учених

Автор / джерело Сутність поняття

1 2

регламент ЄС 139/2004 
«про концентрацію підпри-
ємств» [19]

концентрація – це перехід (зміна) контролю над підприємством внаслідок злиття двох або більш 
раніше незалежних підприємств, встановлення прямого чи опосередкованого контролю над всім 
або частиною одного/декількох підприємств однією / декількома особами, вже контролюючи,  
в крайньому випадку, одне із задіяних у концентрації підприємств, шляхом купівлі цінних паперів 
або 29 активів за контрактом чи в інший спосіб, придбання одним підприємством контролю над 
іншим

Закон україни «про захист 
економічної конкуренції» 
[20]

концентрацією визнається: а) злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта 
господарювання до іншого; б) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним 
або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання 
чи частинами суб’єктів господарювання; в) створення суб’єкта господарювання двома та більше 
суб’єктами господарювання, який упродовж тривалого періоду буде самостійно здійснювати гос-
подарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної 
поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між
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1 2

ними та новоствореним суб’єктом господарювання; г) безпосереднє або опосередковане при-
дбання, набуття у власність в інший споіб чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що 
забезпечує досягнення чи перевищення 25 % або 50 % голосів у вищому органі управління відпо-
відного суб’єкта господарювання

азріліян а. [21] концентрація – збільшення розмірів капіталу в результаті накопичення та капіталізації ринкової 
вартості, створеної найманими робітниками та привласненої власниками засобів виробництва

Бурганов р. [10] концентрація виробництва – складний процес, який базується на концентрації праці та капіталу  
і їх взаємодії, що ведуть до формування великих виробництв

джумагельдієва т. [21] концентрація – економічна категорія, що являє собою економічні відносини внаслідок цілеспря-
мованого укрупнення двох або більше суб’єктів ринку 

долан е., ліндсей д. [5] концентрація ринку – ступінь переваження на ринку однієї чи декількох фірм

щокін г., головатий м. [23]

економічна концентрація – процес усуспільнення виробництва через збільшення розмірів під-
приємств, зосередження процесів, засобів виробництва та випуску продукції і на дедалі більших 
підприємствах, який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств у загально-
му випуску продукції певної галузі або в її сумарній потужності

градов а. [14]
концентрація (зосередження) у рамках того або іншого підприємства (або групи підприємств) де-
яких обсягів економічної діяльності припускає зосередження певних обсягів ресурсів і продуктів 
економічної діяльності

макконнелл к., Брю С. [6] економічна концентрація – описання чи міра рівня монополізації або конкуренції галузі

горбатов в. [11–13]

концентрація економіки країни – ступінь централізації обсягів виробництва (продажу) продукції 
або надання послуг у масштабі як світової економіки в цілому, так і її галузі, а також економік окре-
мих країн і суб’єктів господарювання.

концентрація світової економіки – ступінь централізації обсягів виробництва (продажів) продукції 
або надання послуг у масштабі як світової економіки в цілому, так і її галузей, а також економік 
окремих країн і суб’єктів господарювання.

концентрація суб’єктів господарювання – ступінь централізації обсягів виробництва (продажів) 
продукції або надання послуг у масштабі окремих підприємств або їх інтегрованих груп

Стадник к. [4]

економічна концентрація – це отримання певного обсягу корпоративних прав щодо участі в  од-
ному суб’єкті господарювання (пiдприємствi корпоративного типу) та створення груп суб’єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність відповідно до спільної економічної стратегії, що 
ґрунтується на відносинах контролю-підпорядкування та економічних зв’язках різної правової 
природи: праві власності; корпоративних правах (холдингові відносини); зобов’язальних правах 
особливого типу (комерційна концесія, довготривалі господарсько-виробничі зв’язки, що набу-
вають звичаєвого 30 статусу (договір про спільну діяльність, договір про створення об’єднання 
підприємств тощо), що потенційно можуть призводити до дисфункцій механізму економічної 
конкуренції

авдашева С.,  
Шаститко а. [9]

ринкова (економічна) концентрація – зосередження економічно значущих ознак або характерис-
тик в руках незначної кількості господарюючих суб'єктів (одиниць або носіїв інформації)

лагутін в. [24] концентрація розглядається як процес об’єднання економічних ресурсів під єдиним контролем

    Закінчення табл. 3

Наведені визначення поняття «концентрація» свід-
чать про наявність значного розкиду основних критеріїв, 
що визначають істотні ознаки цього поняття. 

Як зазначає Єгорова М. [1], у сучасних інтерпрета-
ціях поняття «економічна концентрація» базовим елемен-
том з точки зору економічного аналізу виступає категорія 
«підприємство» як відокремлена економічна одиниця, 
що функціонує з певною стратегією ринкової поведінки. 
Отже, підприємство є суб’єктом економічної концентра-
ції, в той час як під її об’єктом слід розуміти ринкову ді-
яльність (поведінку) підприємств на ринку, спрямовану 
не лише на просування виробленої продукції і товарів до 
споживачів (вертикальна взаємодія), але і вибудовування 
системи взаємовідносин між прямими конкурентами кон-

кретного підприємства на певному ринку (горизонтальна 
взаємодія). 

Використовуючи різні визначення авторів, сутність 
поняття «концентрація економіки країни» можна сформулю-
вати як ступінь зосередження обсягів виробництва продукції 
або надання послуг найбільших корпорацій країни до її ВВП. 

Під час дослідження концентрації на всіх рівнях  
ієрархії економіки важливим питанням є вибір підходів 
і  показників, за допомогою яких здійснюється оцінка цього 
процесу.

Ґрунтуючись на дослідженнях учених Ф. Шере-
ра і Д. Росса [7], В. Горбатов [11; 13] запропонував таку 
структурно-логічну модель оцінки концентрації на всіх 
рівнях ієрархії світової економіки (рис. 1).
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Як видно з рис. 1, оцінка концентрації здійснюєть-
ся в масштабі світової економіки на рівні: країн, галузей 
і  окремих корпорацій, а в масштабі економік країн світу на 
рівні: галузей і окремих корпорацій. На наш погляд, наведе-
на вище модель дозволяє комплексно досліджувати процеси 
концентрації на всіх рівнях ієрархії світової економіки.

Сьогодні у світовій теорії і практиці господарювання 
існує кілька підходів до вирішення цієї проблеми. 

Для кількісного виміру рівня концентрації ви-
користовуються підходи, що базуються на розрахунку:  
а) абсолютних показників; б) показників структури (від-
носних величин); в) показників математичної статистики 
[11–13; 25], причому найбільшого поширення отримали 
перші два підходи. На рис. 2 наведено класифікацію основ-
них з них. 

Серед відносних показників, які застосовуються для 
оцінки концентрації в економіці, найбільше поширення 
одержали часткові (CRn), які розраховуються за допомогою 
формули [13; 26]:

+ + +
= 1 2 ...

,n
n

OP OP OP
CR

OP  

де       OP1, OP2, ..., OPn – обсяг продажів (виробництва) про-
дукції відповідно до першої, другої та n-ї найбільш великої 
ТНК на аналізованому ринку (у галузі);

OP – загальний обсяг продажів (виробництва) про-
дукції на аналізованому ринку (у галузі) всіма корпораці-
ями.

Дослідимо економічну концентрацію в Україні, вико-
ристовуючи наведену на рис. 1 модель та відносні показни-
ки концентрації. 

Необхідно зазначити, що основними факторами, що 
стимулюють розвиток процесів економічної концентрації 
у будь-якій країні, є ситуація у світовому економічному 
середовищі, а також глобалізаційні процеси, характер та 

рис. 1. Структурно-логічна модель оцінки концентрації на всіх рівнях ієрархії світової економіки [11; 13]
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інтенсивність конкуренції на ринках, державна політика 
країни, а також її науково-технічний потенціал. 

Аналізуючи ґенезу процесів концентрації в економіці 
України, зазначимо, що тенденції їх розвитку значною мірою 
були зумовлені спадщиною, яка була залишена планово-
адміністративною системою СРСР, однією з особливостей 
якої було створення різного роду виробничих об’єднань, 
агропромислових, територіально-виробничих комплексів 
тощо. У цей період процеси концентрації на вітчизняних 
товарних ринках були спричинені такими чинниками:

необхідністю відновлення зруйнованих вироб - 
ничо-технологічних зв’язків і структурної пере-
будови виробництва;
падінням попиту й обсягів виробництва; 
нестачею інвестицій та оборотних коштів; 
скороченням державних замовлень; 
невизначеністю перспектив розвитку; 
необхідністю створення формальних рамок роз- 
поділу внутрішніх ринків [16].

У другій половині 90-х рр. ХХ ст. одним із специ-
фічних чинників стимулювання процесів концентрації був 
спекулятивний, що виник через те, що держава, не здійсню-
ючи відповідних заходів із переоцінки майна підприємств, 
надала широкі можливості для придбання підприємств-
об’єктів приватизації за цінами, істотно нижчими від їх ре-
альної вартості [16–18].

Сьогодні однією з особливостей концентрації 
суб’єктів господарювання в економіці України є створення 
у цілій низці галузей економіки фактично олігополістичної 
структури розподілу виробничих потужностей (а в окре-
мих сферах навіть монополістичної).

У зв’язку з тим, що компанії України не представлені 
в рейтингу найбільших корпорацій світу журналу «Forbes» 
[27], як база для оцінки концентрації використовували-
ся дані рейтингу найбільших компаній України за 2008– 
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рис. 2. класифікація підходів до оцінки концентрації в економіці  [11–13]
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2015 рр., наведені в журналах «Галицькі контракти», «ТОП 
100. Рейтинги крупнейших» та ін. [28].

У 2015 р. за обсягом доходу найбільші компанії Украї-
ни по галузях економіки розподілилися так, як це наведено 
на рис. 3. 

Згідно з рис. 3 за обсягом доходу найбільші компанії 
сконцентровані в галузі торгівлі – 557,8 млрд грн (25,62 % від 
загального обсягу доходу), базових матеріалів – 481,8 млрд 
грн (22,13 %), роздрібній торгівлі – 259,3 млрд грн (11,91 %), 
сфері комунальних послуг – 244,9 млрд грн (11,25 %) і про-
дуктів харчування – 217,4 млрд грн (9,98 %).

При цьому найбільші темпи зростання доходу за пе-
ріод 2008–2015 рр. показали найбільші корпорації в галузі 
торгівлі – 1008,1 %, ЗМІ – 717,63 %, роздрібної торгівлі – 
637,6 %, продуктів харчування – 585,5 %, ліків і біотехноло-
гій – 585,1 % (табл. 4).

У 2015 р. найбільші прибутки у великих компаній 
були у таких галузях економіки України: машинобудуван-
ня – 3,91 млрд грн; ліки та біотехнології – 2,3 млрд грн; 
товари особистого користування – 0,29 млрд грн; ЗМІ – 
0,17 млрд грн; продукти харчування – 0,1 млрд грн (рис. 4).

При цьому найбільші темпи зростання прибутку за 
період 2008–2015 рр. показали великі компанії у галузях: 
ліків та біотехнологій – 24752,7 %, торгівлі – 4013,9 %, 
ЗМІ  – 812,2 %, програмного забезпечення та бізнес серві-
су – 596,1 %, машинобудування – 203,9 % (табл. 5).

В абсолютному виразі у 2008–2015 рр. темпи зрос-
тання чистого доходу найбільших національних корпо-
рацій (229 %) випереджали темпи зростання ВВП України 

(200,7 %), а темпи зниження чистого прибутку найбільших 
національних корпорацій становили (298,2 %) (рис. 5).

Концентрацію найбільших корпорацій у галузях еко-
номіки України в 2015 р. наведено в табл. 6.

Згідно з табл. 6 найбільш висококонцентрованими є 
такі галузі економіки України: електроніка та комп’ютери, 
автомобілебудування, ЗМІ, товари особистого користу-
вання, програмне забезпечення та бізнес-сервіс, СК3 яких 
складає 100 %, та конгломерати (СR3 = 93,0; СR6 = 100 %). 
Також досить висококонцентрованими є такі галузі еко-
номіки країни: спиртні напої і тютюн (СR3 = 70,3; СR6 = 
= 93,1 %), машинобудування (СR3 = 61,8; СR6 = 83,7 %), хімія 
(СR3 = 61,7; СR6 = 83,4 %), ліки та біотехнології (СR3 = 59,3; 
СR6 = 74,6 %), нафтогазова (СR3 = 55,0; СR6 = 77,9 %).

До найменш концентрованих галузей економіки 
Украї ни належать: продукти харчування (СR3 = 13,1 %; СR6 = 
= 23,4 %); торгові компанії (СR3 = 17,3 %; СR6 = 26,5 %); базо-
ві матеріали (СR3 = 22,7 %; СR6 = 38,4 %); комунальні послу-
ги (СR3 = 29,9 %; СR6 = 43,7 %); роздрібна торгівля (СR3 = 
= 39,5 %; СR6 = 55,6 %). 

Таким чином, проведене дослідження дозволило 
сформувати такі висновки:

концентрація є невід’ємною рисою сучасної еконо- 
міки, в останні десятиріччя поширення процесів 
концентрації спостерігається як на рівні економік 
у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господа-
рювання і відбувається переважно у межах ТНК;
cучасні ТНК відрізняються від своїх попередників  
масштабами, формами та структурою організації, 
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рис. 3. Діаграма розподілу галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій у 2015 р.
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Таблиця 4

Динаміка чистого доходу найбільших корпорацій 10 перших  галузей економіки України у 2008/2015 рр.

2008 р. 2015 р.

галузь млрд грн галузь млрд грн

Базові матеріали

нафтогазова

конгломерати

201,8

164,5

146,6

торгові компанії

Базові матеріали

роздрібна торгівля

557,8

481,8

259,3

перші 3 галузі 512,9 перші 3 галузі 1299,1

комунальні послуги

торгові компанії

транспорт

91,9

55,3

50,1

комунальні послуги

продукти харчування

нафтогазова

244,9

217,4

138,8

перші 6 галузей 710,2 перші 6 галузей 1900,1

роздрібна торгівля

продукти харчування

телекомунікації 

Хімія 

38,5

37,1

31,5
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ліки та біотехнології

конгломерати

Хімія

машинобудування

63,2

57,8

40,7

34,5

перші 10 галузей 843,6 перші 10 галузей 2096,3

усього 951,0 усього 2177,7

стратегією функціонування і обсягами транскор-
донних операцій та є надвеликими корпораціями – 
основними гравцями ринку у світовій економіці;
теорія концентрації в економіці пройшла різні  
етапи свого розвитку, проте й сьогодні поняття 
«концентрація» науковцями та практиками вжи-
вається в різних значеннях та відносно різних рів-
нів економіки й об’єктів розгляду, а наявні визна-

чення цього поняття свідчать про наявність зна-
чного розкиду основних критеріїв, що визначають 
його істотні ознаки;
виходячи з наявних підходів до визначення по- 
няття «концентрація економіки країни», його про-
понується розуміти як ступінь зосередження об-
сягів виробництва продукції або надання послуг 
найбільших корпорацій країни до її ВВП;
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рис. 4. Динаміка розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній у 2015 р.
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Таблиця 5

Динаміка чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України у 2008/2015 рр.

2008 р. 2015 р.

галузь млрд грн галузь млрд грн

товари особистого користування 

конгломерати 

Базові матеріали 

41,9

23,1

8,5

машинобудування
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товари особистого користування 

3,9

2,3

0,3
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-0,2
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-0,9

перші 10 галузей 91,7 перші 10 галузей 3,4

усього -38,6 усього -115,2

у світовій теорії і практиці господарювання існують  
різні підходи до оцінки концентрації, для кількісно-
го виміру її рівня використовуються підходи, що 
базуються на розрахунку: а) абсолютних показни-
ків; б) показників структури (відносних величин); 
в) показників математичної статистики, причому 

найбільшого поширення отримали перші два під-
ходи, а серед відносних – часткові показники;
розвиток процесів концентрації в економіці Укра- 
їни пройшов різні етапи та був зумовлений спад-
щиною, залишеною планово-адміністративною 
системою СРСР і політикою, що проводилася  
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рис. 5. Динаміка ВВп України й основних показників найбільших національних корпорацій у 2008–2015 рр.:  
1 – чистий дохід; 2 – ввп; 3 – чистий прибуток
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Таблиця 6

Концентрація найбільших корпорацій у галузях економіки України в 2015 р.

Галузь економіки Кількість компаній
Частинні коефіцієнти концентрації

СR3 СR6

автомобілебудування 1 100 –

Базові матеріали 77 22,7 38,4

комунальні послуги 54 29,9 43,7

конгломерати 5 93,0 100,0

ліки та біотехнології 16 59,3 74,6

машинобудування 10 61,8 83,7

нафтогазова 19 55,0 77,9

програмне забезпечення та бізнес сервіс 3 100,0 –

продукти харчування 82 13,1 23,4

роздрібна торгівля 44 39,5 55,6

Змі 2 100,0 –

Спиртні напої і тютюн 7 70,3 93,1

Будівництво 14 47,4 64,8

товари особистого користування 3 100,0 –

торгові компанії 152 17,3 26,5

Хімія 10 61,7 83,4

електроніка та комп’ютери 1 100,0 –

у країні у напрямку підприємств-об’єктів прива-
тизації; сьогодні ж однією з особливостей концен-
трації суб’єктів господарювання в економіці Укра-
їни є створення у цілій низці галузей економіки 
фактично олігополістичної структури розподілу 
виробничих потужностей (а в окремих сферах на-
віть монополістичної);
найбільші в Україні за обсягами доходів компанії  
сконцентровані в галузі торгівлі, базових матері-
алів, сфері комунальних послуг і продуктів хар-
чування, при цьому найбільші темпи зростання 
доходу за період 2008–2015 рр. показали най-
більші корпорації галузі торгових компаній, ЗМІ, 

роздрібної торгівлі, продуктів харчування, ліків 
і біотехнологій, програмного забезпечення і біз-
нес сервісу; 
у 2015 р. найбільші прибутки отримали великі  
компаній таких галузей економіки України: маши-
нобудування, ліки та біотехнології, товари особис-
того користування, ЗМІ, продукти харчування;
в абсолютному виразі у 2008–2015 рр. темпи зрос- 
тання чистого доходу найбільших національних 
корпорацій (229 %) випереджали темпи зростання 
ВВП України (200,7 %), а темпи зниження чистого 
прибутку найбільших національних корпорацій 
становили (298,2 %);
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найбільш висококонцентрованими є такі галузі  
економіки України: електроніка та комп’ютери, 
автомобілебудування, ЗМІ, товари особистого 
користування, програмне забезпечення і бізнес-
сервіс, конгломерати; також досить висококон-
центрованими є галузі: спиртних напоїв і тютюну, 
машинобудування, хімії, ліків і біотехнологій, на-
фтогазова;
до найменш концентрованих галузей економіки  
України належать: продукти харчування, торгівля, 
базові матеріали, комунальні послуги. 
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