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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Шановні учасники  міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації» ! 

 

 

Від імені керівництва Антимонопольного комітету України маю честь привітати всіх 

учасників конференції. У нас утверджується добра традиція – проведення наукових 

конференцій, присвячених стратегічним проблемам розвитку національної політики у сфері 

конкуренції, сприянню реалізації ефективної конкурентної політики в Україні та посиленню 

спроможності системи органів Антимонопольного комітету України ефективно 

застосовувати конкурентне законодавство, за участю різних поколінь наукової спільноти, 

представників Антимонопольного комітету України та іноземних фахівців, а також всіх 

бажаючих. Проведення конференції є свідченням високого авторитету науково-дослідних та 

освітніх установ, які успішно реалізують проекти і програми за новими актуальними 

напрямами. 

Важко переоцінити і значущість нинішньої конференції. Її основна мета – розглянути 

завдання нового етапу для реалізації ефективної конкурентної політики в Україні, з 

урахуванням підсумків та уроків, зроблених за 23 роки з моменту створення 

Антимонопольного комітету України, обговорити і знайти шляхи вирішення актуальних 

проблем реалізації конкурентної політики в Україні, обмінятися дослідницьким досвідом та 

опублікувати результати наукових досліджень. 

За минулі роки багато зусиль Антимонопольного комітету України, переважним чином, 

були спрямовані на забезпечення державного захисту економічної конкуренції у 

підприємницькій діяльності, у тому числі, у сфері державних закупівель, підготовку 

нормативної та методичної бази, налагодженню взаємодії з іншими органами державної 

влади, встановлення і зміцнення зв’язків з громадськістю, виробниками продукції та 

споживачами, відпрацюванню і запровадженню механізмів, необхідних для практичної 

реалізації Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист 

економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції» тощо.  

Активний підхід знайшов свій прояв у посиленій увазі Комітету до питань 

законодавчого забезпечення реформ в країні, забезпечення інноваційного типу розвитку 

економіки, зокрема, виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Програм 

діяльності Кабінету Міністрів України, положень Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з другої сторони. Характерною рисою  діяльності 

Антимонопольного комітету України є активне вдосконалення нормативної та методичної 

бази. Комітет продовжує роботу, включаючи участь у міжвідомчих комісіях, дорадчих 

органах тощо, спрямовану на вдосконалення конкурентного законодавства. 

Антимонопольний комітет України робить усе можливе в умовах, що склалися, для 

виконання своїх основних завдань, передбачених Законом України «Про Антимонопольний 

комітет України». Однак, відповідно до статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції це справа не 

тільки Антимонопольного комітету України, а має реалізовуватися органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського 

управління та контролю. Розвиток конкурентного середовища є таким же пріоритетним 

завданням держави в економічній сфері, як у політичній – гарантування демократичних 

свобод.  

І хоча зроблено багато життя вимагає подальших енергійних кроків. Так, наприклад, 

нині значні зусилля Антимонопольного комітету України спрямовані на створення 

ефективної вітчизняної системи контролю державної допомоги суб’єктам господарювання. І 
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саме тому на сучасному етапі актуальним є використання наукових напрацювань з питань 

адаптації законодавства України до європейського: удосконалення законодавчо-нормативної 

бази антимонопольно-конкурентної політики та механізмів застосування конкурентного 

законодавства.  

Всім відомо, що будь-яка держава здатна вирішити проблеми лише тоді, коли існує 

система ідей, які не тільки визначають ціннісні орієнтири розбудованого процесу, а й 

спроможні об’єднати і надихнути людей, згуртувати націю, стати потужним стимулом 

прискорення суспільного прогресу. Якщо таких ідей немає, то суспільство втрачає потенціал 

динамічного розвитку. Для того, щоб визначальні ідеї розвитку сповна виконали свою 

мобілізуючу функцію і зробили гідний внесок у справу, вони мають наповнитися реальним 

змістом. 

Нам конче потрібна сьогодні науково обґрунтована стратегія подальшої трансформації 

суспільства як єдиного, цілісного організму, яка б поєднувала у собі, по-перше, визначення 

послідовності здійснюваних заходів, їх підпорядкованості та взаємозв’язку, і, по-друге, вибір 

необхідного для цього інструментарію. Не можна досягти мети без ясного бачення шляхів та 

механізмів її реалізації. Відповідно основне завдання нашої конференції має розглядатися 

саме у такій площині.  

Переконаний, що це нам під силу. Адже у цій та подальших конференціях братимуть 

участь найбільш авторитетні науковці, фахівці  країн світу у сфері конкурентної політики та 

права. Маю надію, що вам додадуть енергії і натхнення масштабні цілі нашої конференції. Я 

щиро сподіваюся, що методологічні здобутки науки сприятимуть мобілізації зусиль 

наукового співтовариства у досягненні поставлених завдань. 

 

З повагою та побажанням творчої наснаги  

 

ВАЛЕРІЙ ПОЛЮХОВИЧ 

 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, 

Голова Наукової ради Центру комплексних досліджень з питань 

антимонопольної політики, 

доктор юридичних наук   
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м. Вінниця, Україна 

 
У сучасних ринкових умовах виникає необхідність у розробці концепції оцінки, 

управління та підвищення конкурентоспроможності (далі – КС) підприємства й пошуку 
підходів, які передбачають врахування ринкового чинника з використанням інтегрованих 
маркетингових та інформаційних комунікацій, переорієнтації від адміністративних важелів 
контролю до організаційно-економічних методів управління, гнучкої системи стандартизації 
та сертифікації продукції у наслідок стикання підприємств із низкою внутрішніх і зовнішніх 
проблем. 

Зміст управління КС підприємства проявляється за допомогою реалізації наступних 
внутрішніх взаємозв’язків [1]: 

1. Виділення відповідних напрямків забезпечення КС підприємства (зовнішньої 
(маркетингової) і внутрішньої (ресурсної) КС). 

2. Виділення трьох рівнів управління КС: стратегічного, тактичного і поточного або 
оперативного. Стратегічною метою управління КС є формування, підтримка та розвиток 
стратегічних конкурентних переваг. Показником тактичного управління є сукупність 
результатів, що характеризують досягнутий рівень у формуванні стратегічних конкурентних 
переваг за певний період часу. Поточне управління є об’єктом оперативного менеджменту, 
здійснюваного безпосередньо в процесі вирішення поточних завдань забезпечення КС із 
проведенням конкурентного комплексу заходів, які розробляються та здійснюються з метою 
усунення непередбачених раніше диспропорцій. 

3. Здійснення кожною сферою управління КС відповідного комплексу функцій – 
стійкої групи взаємозалежних дій суб’єкта управління (визначення, постановка мети, 
прийняття рішення, планування, організація, регулювання та контроль), виходячи з обраних 
видів і методів конкурентної боротьби в межах розроблених стратегії й тактики. 

Ефективне формування КС підприємства визначається перевагою в якості та вартості 
споживання його продукції, рівні післяпродажного обслуговування, масштабах інноваційної 
активності, реалізації потенціалу збутової мережі, системі просування та інших факторів 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Внутрішні фактори формування КС підприємства 

Джерело: складено автором на основі [1] 
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Ключовим інтегруючим елементом структури підприємства у сфері забезпечення 

процесів управління КС повинна стати служба забезпечення КС, яка є частиною системи 

загального менеджменту (рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Модель системи забезпечення КС підприємства 

Джерело: складено автором на основі [1; 2] 

У запропонованій структурі значна роль належить службі контролю якості, робота якої 

повинна бути зорієнтована в напрямку забезпечення КС у виробництві з впровадженням 

комплексу методів управління КС (рис. 3). 

 

Рис. 3. Комплекс організаційно-економічних методів управління КС підприємства 
Джерело: складено автором на основі [2] 
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Таким чином, формування КС підприємства є комплексною проблемою, яка визначає 

необхідність створення системи, яка об’єднує всі локальні дії підрозділів і органів 

управління, забезпечивши надійне і ефективне керування всіма стадіями циклу «дослідження 

ринку – НДДКР – інвестиції – виробництво – збут – сервіс», що дасть можливість приймати і 

координувати дії, пов’язані з вивченням і прогнозуванням потреб існуючих і потенційних 

покупців, своєчасною розробкою і виведенням на ринок нових товарів, організацією 

ефективного збуту і підтримкою споживчих властивостей продукції. 

 

Література: 

1. Жигунов Е.А. Управління конкурентоспроможністю як організаційно-економічна 

категорія / Е.А. Жигунов // Проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 105-109. 

2. Мансуров Р. Сучасні проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств / 

Р. Мансуров // Вісник УДЕУ. – 2013. – № 3 (25). – С. 31-35. 

 

 

УДК 339.13 

 

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ  ВІДНОСИН  

 

С. В. Афендікова  

аспірантка кафедри економічної теорії та конкурентної політики 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Кожний ринок характеризується власною специфікою і структурою, відрізняючись 

асортиментом вироблених товарів чи наданих послуг, представлений різними 

підприємствами та розмірами виробництва, що здійснюють господарську діяльність і, 

внаслідок чого, має різних характер розвитку конкурентних відносин між взаємодіючими 

контрагентами. Реальні ринкові позиції дуже часто не відповідають ідеальним умовам і 

учасники одного або суміжних ринків виявляються нерівноправними, призводячи до 

дисбалансу між партнерами ринкового обміну. При цьому, така ситуація нерівноправності 

партнерів не є виключним випадком, а скоріше навпаки, виступає як норма. В кожний 

момент часу на ринках можуть бути одночасно присутні як конкурентні, так і монопольні чи 

олігопольні структури, з точки зору розвитку конкурентних відносин, тому для оцінки 

характеру ринку і дослідження ринкової влади його учасників, доцільно визначити основні 

індикатори розвитку конкурентних відносин. Одним із показників розвитку конкурентних 

відносин є еластичність залишкового попиту, що являється важливим чинником, 

обмежуючим монопольну владу фірми на ринку.  

Зважаючи на фактичну складність обрахунку еластичності залишкового попиту, 

доцільно підняти питання альтернативних підходів до визначення цього показника, а саме: 

1) економетричний аналіз множини чинників детермінації попиту й цін, розглядаючи в 

комплексі такі фактори, як значимість товару для споживача, наявність/доступ до товарів-

субститутів, значимість товарів-комплементів у структурі споживання, фактор часу та інші; 

2) застосування SSNIP-тесту, як основи напрацювання вибірки дослідження.  

Для завершення аналізу і отримання кінцевих результатів дослідження пропонується 

використати Індекс Ротшильда, який вимірює еластичність попиту на продукт галузі щодо 

еластичності попиту на продукт фірми. З його допомогою визначається чутливість ціни 

продуктової групи, як цілого, щодо обсягу попиту одиничної фірми при зміні її ціни. Якщо 

галузь складається з великої кількості фірм, кожна з яких виробляє один продукт, індекс 

Ротшильда буде прагнути до нуля. Таким чином, отримані результати дадуть всебічну оцінку 

розвитку конкуренції у галузі. 

В рамках дослідження індикаторів розвитку конкурентних відносин важливо 

проаналізувати також еластичність попиту на ринку ресурсів, який детермінується рядом 
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чинників і може бути виміряний аналогічним способом економетричного аналізу факторів, 

які на нього впливають (цінова еластичність попиту на ресурс, частка вартості ресурсу у 

валових витратах виробництва продукту, взаємозамінність ресурсів, використання ресурсу в 

інших галузях, вплив НТП і застосування нових технологій). 

Таким чином, еластичність попиту на ресурс також можна віднести до індикаторів 

конкурентних відносин на ринку, так як зміна цього показника формує відповідну реакцію у 

поведінці учасників ринку. 

Аналізуючи стан розвитку конкурентних відносин, важливо брати до уваги такий 

індикатор як показник кількості учасників на ринку разом із показником ринкової 

концентрації. Концентрація ринку – це такий стан ринкової пропозиції, при якій значна 

частина ринкового попиту задовольняється невеликою кількістю фірм [2, с. 152]. Рівень 

концентрації впливає на поведінку фірми на ринку – чим вищий рівень концентрації, тим 

більший ступінь залежності фірм одна від одної. Результат самостійного вибору фірмою 

обсягу випуску і ціни продукції визначається відповідною реакцією діючих на ринку 

конкурентів. Рівень концентрації також впливає на здатність фірм до суперництва або 

навпаки, кооперації. Чим менша кількість учасників, тим легше визнати взаємозалежність і 

домовитись про співпрацю. Виходячи із цих міркувань, варто зазначити, що чим вищий 

рівень концентрації, тим менш конкурентним буде ринок.  

Крім розглянутих вище показників, великий вплив на розвиток конкурентних відносин 

і структуру ринку має свобода входу і виходу, тобто наявність і висота бар’єрів, що також є 

індикатором наявності ринкової конкуренції. Від них напряму залежить складність, а іноді 

навіть неможливість входу на певний ринок або проникнення в певну галузь. Їх наявність 

має суттєвий вплив на рівень концентрації і конкурентну ситуацію на ринку в цілому, що 

робить ринкові бар’єри одним із важливих показників.  

Продовжуючи дослідження індикаторів конкурентних відносин на ринку, окремої 

уваги заслуговує наявність можливих обмежень як на ринку ресурсів, так і на ринку збуту – 

вертикальна інтеграція. Сама по собі вертикальна інтеграція не спричиняє негативного 

впливу на розвиток конкуренції на ринку, вона лише здатна посилити обмежувальний вплив 

високої горизонтальної концентрації шляхом посилення монопольної влади внаслідок 

використання практики перекриття доступу до ринку (foreclosure). Перекриття доступу до 

ринку – це антиконкурентна практика, що передбачає здійснення вертикальної інтеграції з 

метою усунення відповідного споживача (постачальника) з числа потенційних споживачів 

(постачальників) інших учасників ринку. Тобто, викидаючи одну або декілька фірм на 

суміжному ринку компанія виводить їх з ринку, підкорюючи потребам власного 

виробництва. Наслідками такої дії фірми є: обмеження доступу до частини верхньо- чи 

нижньосуміжного ринку; скорочення місткості ринку та посилення стратегічної 

взаємозалежності його учасників. 

Застосування розглянутих вище індикаторів стану розвитку конкуренції на ринку 

можуть бути використані органами антимонопольного регулювання для оцінки ситуації і 

виявити зловживання домінуючим становищем, намагаючись забезпечити на ринках 

добросовісну економічну конкуренцію між учасниками та не допустити зловживання своїм 

домінуючим становищем наявними монопольними утвореннями.     
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Постійний зріст ступеню інтеграції України з різноманітними підсистемами 

міжнародних економічних відносин детермінує включення внутрішніх ринків у сферу 

інтересів великих міжнародних гравців та підсилює тиск і ступінь конкуренції для 

вітчизняних товаровиробників.  

Ринок трикотажних виробів є складовим елементом системи забезпечення потреб 

населення країни у зручному, екологічному, естетичному та недорогому одягові. Моніторинг 

тенденцій розвитку ринку трикотажних виробів надає інформацію щодо ступеню 

забезпеченості відповідних споживчих потреб населення, розмірів товарної експансії 

іноземних та ринкової позиції вітчизняних виробників трикотажу. Частка трикотажних 

виробів у загальному обсягу роздрібної торгівлі непродовольчими товарами на 

внутрішньому ринку України є доволі стабільною, у 2013 р. вона складала 0,4%, а у 2014 та 

2015 рр. – 0,5%. 

Визначені за результатами досліджень тенденції мають негативний характер. Перш за 

все, це стосується обсягів ринку, показника, який залежить від купівельної спроможності 

населення та детермінується макроекономічною динамікою (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Динаміка обсягів українського ринку трикотажних виробів 

Товарні групи 

 

Обсяги продажів, млн. грн.  / темп зросту % 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Трикотаж верхній 

та білизняний 
1684 137 1548 92 1839 119 2170 118 2239 103 

Вироби панчішно- 

шкарпеткові 
693 119 811 117 844 104 1043 124 1192 114 

Всього 2377 131 2359 99 2683 114 3213 120 3431 107 

Індекс інфляції 104,6% 99,8% 100,5% 124,9% 143,3% 

Джерело: розраховано автором на основі [1] 
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Незначне зменшення обсягів ринку трикотажних виробів в Україні прослідковується 

ще з докризового 2012 року. Відповідне зрушення відбувалося на тлі переорієнтації 

споживчих уподобань до виробів з інших, більш сучасних матеріалів. Кризові роки 

характеризуються від’ємною динамікою обсягів ринку за їх корегування на офіційний рівень 

інфляції. Так, скорочення обсягів ринку у 2014 році склало 4,9%, а у  

2015 році – 36,3%.  

Другою негативною тенденцією є зменшення частки трикотажних виробів вітчизняного 

виробництва та нарощування імпортної складової у товарних позиціях на ринку 

трикотажних виробів (табл. 2). 

 

Таблиця 2  

Частка трикотажу, що був вироблений на території України 

Товарні групи 2011 2012 2013 2014 2015 Відхи-

лення 

Трикотаж верхній та 

білизняний, % 

7,3 9,3 5,0 4,0 4,1 -3,2 

Вироби панчішно-

шкарпеткові, % 

37,7 37,8 40,1 38,0 40,1 +2,4 

 Джерело: розраховано автором на основі [2] 

 

Частка виробленої на території України продукції за товарною групою «Трикотаж 

верхній та білизняний» за останні п’ять років зменшилась на 3,2%. Стабільно високою є 

частка вітчизняних виробників по групі «Вироби панчішно-шкарпеткові». Враховуючи 

невисокі вимоги до якості та зовнішнього вигляду, можна стверджувати, що зменшення 

купівельної спроможності населення, яке вимушене економити, позитивно вплинуло на 

обсяги продажів вітчизняної панчішно-шкарпеткової продукції.  

Відповідна динаміка обсягів вітчизняної частки верхнього та білизняного трикотажу 

свідчить про неспроможність українських підприємств витримати конкуренцію з іноземними 

виробниками. Обсяги імпорту трикотажних виробів (159376 тис. дол. США) у 2015 році 

перевищили експорт (96890 тис. дол. США) у 1,6 рази. 

За офіційною статистикою майже половина внутрішнього ринку трикотажних виробів 

захоплено товарами, що були вироблені у Китаї (див. рис. 1). Найбільше було імпортовано: 

колготок, панчох, шкарпеток, гольфів, светрів і пуловерів, тенісок і майок. У наступних 

періодах не слід очікувати зменшення конкурентного тиску китайських товаровиробників на 

вітчизняний ринок. У зв’язку з тим, що США та ЄС в межах здійснення політики захисту 

внутрішніх виробників обмежують доступ товарів, вироблених у КНДР, на свої ринки, Китай 

буде намагатись компенсувати негативні впливи збільшенням своєї присутності на ринках 

інших країн, і в першу чергу, країн пострадянського простору, де ці галузі перебувають у 

хронічній кризі.  
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Рис. 1. Структура імпорту трикотажних виробів в Україну у 2015 р. 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

Конкурентні переваги трикотажної продукції, що виробляється у Китаї, вже давно не 

обмежуються низьким рівнем ціни. Урядова програма підтримки розвитку легкої 

промисловості, що була спрямована на технологічне переоснащення виробництва засобами 

фінансової та фіскально-митної підтримки, забезпечила китайських виробників можливістю 

переобладнати свої виробництва за сучасними технологічними стандартами.   

Одночасно вітчизняні товаровиробники потерпають від фінансової скрути, яка за 

відсутності державних преференцій унеможливлює технологічне оновлення виробництва. 

Більшість трикотажу виробляється на обладнанні радянських часів. І якщо для панчішно-

шкарпеткових виробів якість є припустимою, то для виготовлення сучасного верхнього та 

білизняного одягу наявне обладнання непридатне.  

За умов, що склалися на українському ринку трикотажних виробів на тлі відсутності 

цілеспрямованої державної політики щодо розвитку легкої промисловості, можна 

констатувати наявність двох основних негативних тенденцій: скорочення обсягів ринку та 

постійне збільшення частки імпорту. 
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Китай 49 %

Білорусь 9 %

Туреччина 9 %

Італія 5 %

Угорщина 5 %

Польща 4 %

Індонезія 2 %

Литва 1 %

Вʼєтнам 4 %

Індія 1 %

Росія 4 %
Бангладеш 5 % Інші 6 %
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Public and private organizations often rely on a competitive bidding process to achieve better 

value for money. However this process can only be successful if the companies interested genuinely 

compete with each other.  

Competition is restricted by scenarios in which companies that would otherwise be expected 

to compete, secretly conspire to raise prices or lower the quality of goods or services for purchasers. 

This behavior is called bid rigging (or collusive tendering). Bid rigging is particularly harmful if it 

affects public procurement, as it takes resources from purchasers and taxpayers, diminishes public 

confidence in the competitive process, and undermines the benefits of a competitive market place.  

Furthermore it should be noted that bid rigging is not only harmful to the public sector and to 

the economy of a state but even more in some countries it is considered to be a criminal offence [1]. 

Bid rigging always has an anticompetitive effect, but there are different ways of reducing 

competition: 

Cover bidding [2]. This form of bid rigging is one of the most frequent ways to undermine a 

competitive bidding process. One competitor is the designated winner and submits a bid at a price 

above competition. The other competitors agree to submit their bids (a) at a higher price than the 

bid of the designated winner, (b) at a price that is known to be too high to be accepted or (c) 

containing terms that are known to be unacceptable (i.e. when a specific product is requested in the 

tender and the bidder purposely submits a bid with a product that does not fulfill the requirements).  

The incentive for cover bidding is that in fact the procurement process from the outsight looks 

as if there was effective competition. The contracting authority/entity is cheated regarding the fact 

of non-existence of competition due to the covered bids.  

Bid suppression: Competitors agree to refrain from bidding or to withdraw a previously 

submitted bid in order to assure that the designated winner will be chosen as the winning bidder. 

Market allocation: Within this form of bid rigging competitors allocate contracting authorities 

or geographic areas in a way among themselves that only one competitor submits a bid whereas the 

other members of the submission cartel refrain from  submitting an own bid in the very same tender 

process. With such behavior competitors make sure that they can keep their market share and 

customers at comfortable prices and are still able to increase their prices as they do not have to fear 

any competition within the agreed area or concerning the agreed customers.  

Bid rotation: In this case competitors do not allocate contracting authorities or geographic 

areas but they allocate tender procedures of the same contracting authority/entity. Thus, they agree 

to take turns being the winning bidder and rotate each time (tender procedure) who will be the 

designated winner.  

These forms of anticompetitive behavior may be applied cumulatively. For example, cover 

bidding can go hand in hand with market allocation and bid suppression with bid rotation.  

What can be seen from the above is that in any event an anticompetitive agreement or 

behavior between at least two competitors is needed, so that bid rigging can actually take place. 

This stems from the fact that bid rigging effectively is forming a cartel, see i.e. Article 101 para 1 of 

the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) or any other national competition law 

provisions defining the term «cartel» [3]. Article 101 para 1 TFEU sets out that all agreements 

between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may 

affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, 

restriction or distortion of competition within the internal market, shall be prohibited as 

incompatible with the internal market.  
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Based on the different forms of bid rigging described above it can be seen that all of them fall 

under the prohibition of forming a horizontal cartel, as they all require an agreement between 

competitors, which have as their object or at least as their effect the prevention, restriction or 

distortion of competition.  

The sanctions for taking part in a bid rigging agreement vary throughout the various national 

jurisdictions. However most of them have a monetary value and thus are considered as fines, i.e. a 

certain percentage of the annual turnover of the participating companies. Within the European 

Union there is however a maximum fine that can be imposed, namely 10% of the total turnover in 

the preceding business year of the undertaking or association of undertakings participating in the 

infringement [4]. These fines are generally imposed by the competent national competition 

authority or in case of a union wide dimension by the European Commission.  

However as already set out above, some jurisdictions additionally consider bid rigging to be a 

criminal offence which can lead to imprisonment of the companies representative if found culpable. 

Further companies can be fined themselves in cases where companies are considered to be culpable 

under the national criminal law.  

Within this regard it should also be noted that some international organizations such as the 

World Bank, have their own sanctions regime concerning bid rigging. Following that, when bid 

rigging takes place within a public procurement proceeding for a project financed by the World 

Bank, this may lead to a debarment of the participating companies from taking part in other 

procurement proceedings for projects financed by the World Bank. This debarment can take up to 

several years [5].  

Besides the fact that bid rigging is already considered to be an absolute «No-Go» and is thus 

respectively fined and sanctioned, there are more and more developments to strengthen the public 

procurement process with regard to combating bid rigging. These developments are of extreme 

importance as public procurement for example represents approximately 13% of gross domestic 

product in OECD Members and 29% of general government expenditure [6]. and rigged bids 

deprive the public sector of genuine opportunity to achieve value for money. To give an example 

for the current developments against bid rigging, one can think of the implementation of e-

procurement systems throughout the European Union, which has taken place following the new EU 

Procurement Directives [7]. There are of course other recommended practices such as 

understanding the market (i.e. prices) and the competitors or thriving for transparent contract award 

criteria as well as supporting smaller and where possible non-local suppliers, which help to detect 

rigged bids.  

The creation of a consortium will most often have an anticompetitive effect, because the 

consortium members regularly agree not to submit a competing bid. However, not every consortium 

or cooperation between competitors during a bidding process has to be regarded as bid rigging. 

Small and medium sized enterprises may not be in a position to perform a tendered project on their 

own. If only the creation of a consortium between independent competitors puts them into the 

position to make a compliant offer, whereas otherwise the members of a consortium would not have 

been able to participate to the tender process at all, the consortium has no anticompetitive effect 

because the consortium adds a further bid to the tender process which otherwise would not have 

been available. Regarding major infrastructure projects of highly complex projects even big 

undertakings may not be in a position to submit an own compliant without the support of other 

consortium members of subcontractors providing capacity and sharing risk.  

 

References: 

1. E.g. section 168b of the Austrian Criminal Act.  

2. See also complementary, courtesy, token or symbolic. 

3. Section 1 para 1 of the Austrian Cartel Act.  

4. Article 23 of the COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the 

implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (for more 

detail see Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of 

Regulation No 1/2003). 
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 Потреба в життєво необхідних лікарських засобах – це потреба, безпосередньо 

пов’язана з безцінним благом – здоров’ям i самим життям людини. Актуальність теми 

зумовлює висока соціальна пріоритетність ліків, що  визначає особливості формування 

пропозиції i попиту на них. Ці особливості виявляються в тому, що попит на лікарські 

препарати характеризується низькою еластичністю [2]. 

Медико-фармацевтична промисловість України випускає ліки (хіміко-фармацевтична 

промисловість), медичну техніку, вироби медичного призначення зі скла, порцеляни, 

пластмаси. Хіміко-фармацевтична промисловість виробляє медикаменти, лікарські 

препарати, вітаміни, антибіотики. Найбільші хіміко-фармацевтичні підприємства України, 

станом на 2010 – 2016 рр., розміщені в Києві (виробниче об’єднання «Дарниця») і Харкові 

(хіміко-фармацевтичне об’єднання «Здоров’я»), в Тернополі (фармацевтична фабрика), 

Львові (хіміко-фармацевтичний завод), Артемівську (фармацевтична фабрика), Умані 

(вітамінний завод). У Житомирі працює завод первинної обробки. Розвиток даної галузі 

промисловості сприяє збільшенню значення показників економічного зростання, рівня 

зайнятості та освіченості населення, добробуту країни.  

Проблемам розвитку фармацевтичної промисловості в Україні займалися  

В.Б. Буторина, К.В. Костецький, О.А. Мілюковська та інші. 16 січня 2014 року в 

Українському національному інформаційному агентстві «УКРІНФОРМ» відбулася прес-

конференція на тему «Регуляторна політика держави у фармацевтичній галузі: проблемні 

питання та шляхи їх вирішення», в якій взяв участь Олексій Соловйов, голова Державної 

служби України з лікарських засобів (далі – Держлікслужба України) [3]. 

Світовий ринок фармацевтичної продукції є складним, багаторівневим, 

поліфункціональним утворенням зі стабільно високими темпами зростання виробництва, 

продажу і, відповідно, показниками рентабельності. Ці причини пов’язані зі специфікою 

лікарських препаратів як товарної категорії, попит на які зростає незалежно від економічних 

та політичних факторів. Протягом останніх 15 років зростання виробництва медикаментів у 

світі перебільшує промислове виробництво в цілому у 4 – 5 разів, хімічне, зокрема, – у 3 

рази. Динаміка зростання обсягу продажу лікарських засобів за цей же період свідчить про 

збільшення цього показника майже в три рази. За оцінками міжнародної аналітичної 

компанії «IMS Health Consulting» у 2015 році обсяг світового фармацевтичного ринку досяг 

1,039 млрд.$, що на 7% більше, ніж у 2014 році [4].  

Зростання конкуренції змушує компанії шукати принципово нові моделі  

розвитку [1]. Зростають витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР), фармацевтичні фірми вживають заходів щодо підвищення ефективності 

виробництва та оптимізації структури витрат. Одним із найбільш ефективних засобів 

зміцнення позицій фармацевтичних компаній є їх укрупнення і укладення угод між фірмами 

про спільне створення ліків [4]. 
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Варто відзначити, що сучасний фармацевтичний ринок України формується за рахунок 

лікарських засобів, що виробляються вітчизняною промисловістю, централізованої закупівлі 

від іноземних компаній та країн СНД, а також внаслідок закупок, які здійснюють 

посередники. Одним із джерел придбання імпортних лікарських засобів є їх закупівля на 

консигнаційній основі. 

 

 
 

Рис. 1. Динамікa продажів фaрмацевтичного ринку України за 2008 – 2013 рр.  

(у натуральному та грошовому вимірaх) 

Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa oснoвi [3] 

 

Питання забезпечення населення якісними та безпечними лікарськими засобами 

залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства охорони здоров’я 

України та Державної служби України з лікарських засобів. 

Фармацевтичний ринок України потребує подальшого реформування. Існує низка 

проблем розвитку наукомістких виробництв в фармацевтичній галузі України, а саме: 

поширення на території України фальсифікованих лікарських препаратів; неефективність 

співпраці держави, бізнесу, науки з приводу впровадження повних технологічних циклів 

виробництва продукції і кластеризації; дефіцит фінансування модернізації фармацевтичної 

галузі, фактичного обсягу інвестицій в основний капітал, причиною якого є нерозвиненість 

фондового ринку; недофінансування державних програм, спрямованих на розвиток 

фармацевтичного ринку. 

Серед пріоритетних напрямів реформування цього ринку актуальними є:  

1) внесення змін до чинного законодавства щодо державного регулювання цін на лікарські 

засоби в Україні; 2) раціональне використання лікарських засобів; 3) удосконалення системи 

контролю якості ліків; 4) прийняття нової Концепції розвитку фармацевтичної галузі та 

обов’язкове її дотримання. 

Шляхи вирішення проблем фармацевтичного ринку: 1) налагодження в Україні повного 

технологічного циклу виробництва імунопрофілактичних препаратів з використанням 

розроблених вітчизняними вченими субстанцій; 2) відхід від орієнтації національних 

виробництв тільки на ринок генериків; 3) повернення фармацевтичної галузі України до 

виробництва натуральних ліків, що є доцільним у зв’язку з національними вузька 

сегментація ринку для розвитку нових програм виробництв для більшої концентрації 

ресурсів; 4) створення великих інтегрованих біофармацевтичних наукових виробничих 

структур (холдингів) для завоювання внутрішнього і зовнішнього ринків. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЗАСІБ 

БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
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Кримінологічні дослідження сучасного стану злочинності в Україні дають підстави 

передбачити, що головну загрозу для суспільства становить саме злочинність у галузі 

економіки. У цій сфері злочинність найкраще організована та здійснює значний вплив на 

економічний розвиток держави. Аналізуючи дані статистики, можна стверджувати, що 

протягом останніх років у сфері економіки існує незадовільна криміногенна ситуація. 

Економічна злочинність характеризується переважанням негативних тенденцій та їх 

постійним зростанням [1, c. 112]. 

Злочинність у сфері економічної діяльності за своєю специфікою відображається в 

результатах діяльності та рівні активності правоохоронних органів щодо протидії цьому 

антисуспільному явищу. Оцінюючи офіційні показники органів внутрішніх справ України, 

слід враховувати, що злочини у сфері економічної діяльності характеризуються постійною 

зміною способів та форм протиправної діяльності, що зумовлює складність виявлення цієї 

категорії та їх високу латентність [1, c. 114]. 

За структурою злочинності близько третини становлять злочини у сфері господарської 

діяльності. Проте, якщо намітилася загальна тенденція до збільшення викритих злочинів 

проти власності, то щодо злочинів у сферах господарської та службової діяльності тенденція 

має зворотній характер: при збільшенні загальної кількості злочинів економічної 

спрямованості спостерігається зменшення кількості викритих злочинів. Така ситуація може 

свідчити про зростання рівня латентності злочинів у сферах господарської та службової 

діяльності. Таким чином, для протидії економічній злочинності необхідно застосовувати 

профілактичні і попереджувальні заходи запобігання останній. Виходячи з даних про те, що 

більшість злочинів вчиняється у сфері господарської діяльності, важливим є забезпечення 

економічної безпеки підприємництва. 

Економічна безпека – це складне полісистемне явище, генезис і розвиток якого 

обумовлені об’єктивною необхідністю забезпечувати відтворення національної економіки в 

умовах внутрішніх і зовнішніх загроз та небезпек. Відповідно до запропонованого 

методологічного підходу економічна безпека визначається кримінологами З. С. Варналієм, 

Д. Д. Буркальцевою та О. С. Саєнко як сукупність форм і методів узгодження різних 

інтересів суб’єктів економіки, що дозволяє вирішувати конфлікти з найменшими витратами 

та з використанням найменш руйнівного для економіки способу. В даному випадку можна 

казати про такий вид конфлікту, що є потенційно руйнівним для економіки явищем, як 

злочин у сфері економічної діяльності. Кримінальні чинники у сфері підприємництва 

продовжують негативно впливати на загальний стан економіки та породжують комплекс 

негативних соціальних явищ, у тому числі зростання загальної злочинності [2, c. 256]. 

Економічну безпеку підприємництва слід розглядати як певну інституційну структуру 

(систему), що забезпечує необхідний рівень протидії загрозам кризи підприємництва, як 
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процес (послідовність) системних кроків суб’єктів безпеки щодо досягнення задовільного 

рівня протидії загрозам підприємницькому сектору, як стан системи регулювання, за якого 

гарантовано захищені життєво важливі інтереси суб’єктів підприємницької діяльності від 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Спостерігається взаємозв’язок між рівнем економічної 

безпеки підприємництва та національною соціальною і економічною безпекою, рівнем 

економічної злочинності [2, c. 260]. 

Для забезпечення економічної безпеки підприємництва, і, як наслідок, для боротьби з 

економічною злочинністю, необхідно визначити детермінанти злочинів у сфері 

підприємницької  діяльності, які можна класифікувати на чотири групи: організаційно-

господарського, кадрового, правового і правозастосовчого характеру.  

Детермінанти організаційно-господарського характеру головним чином виявляються в 

недоліках виробничо-господарської діяльності, забезпеченні сировиною, матеріалами, 

транспортом та приміщеннями. Детермінанти кадрового характеру виявляються у 

проникненні у сферу підприємництва осіб з кримінальним минулим, тих, хто нажив 

протиправним шляхом великі капітали з метою наступної їх легалізації, осіб із низьким 

фаховим рівнем підготовки керівної ланки підприємницьких структур. До детермінант 

правозастосовчого характеру можна віднести недостатній контроль з боку органів державної 

влади й управління, а також низький рівень професійної підготовки працівників органів і 

служб боротьби з економічною злочинністю. До детермінант правового характеру треба 

віднести серйозні недоліки у правовому регулюванні підприємницької діяльності [3, c. 295]. 

Зростання загальної злочинності, несприятливі зміни в її структурі в бік організованих 

форм вкрай загострили криміногенну ситуацію у сфері підприємництва. Органи державної 

влади та управління і, передусім, правоохоронні органи виявилися непідготовленими ні в 

законодавчому, ні в організаційному плані до нейтралізації факторів, які обумовлюють 

вчинення злочинів підприємцями. 

Аналіз кримінологічної ситуації в сфері підприємницької діяльності передбачає розгляд 

тих її елементів, що мають принципове значення для організації діяльності правоохоронних 

органів у боротьбі зі злочинністю в цій сфері. Насамперед, це знання про стан і структуру 

злочинності та фактори, що її обумовлюють (організаційно-господарського, правового і 

кадрового характеру, а також недоліки правозастосовчої діяльності контролюючих і 

правоохоронних органів). Для більш повного пізнання кримінологічної ситуації, 

правоохоронним органам з метою ефективного впливу на неї варто виділити характерні 

способи вчинення злочинів і осіб, які їх скоїли. 
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З питань конкурентоздатності, економічного і соціального рівня регіонів написано 

багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених [1 – 5]. Відповідно доцільно сформувати 

групи показників: показників конкурентоздатності, економічного рівня, соціального рівня 

регіонів. Зазначимо, що в різні групи можуть входити одні і ті самі показники. Наприклад, 

якщо мова йде про прибутковість регіону, від виробництва продукції, робіт, послуг, то такий 

показник характеризує і економічний рівень і рівень конкурентоздатності. Якщо мова йде 

про середню заробітну плату у регіоні, то показник характеризує перш за все економічний та 

соціальний рівні, оскільки заробітна плата може бути виплачена не тільки за рахунок 

прибутковості регіону а і за рахунок дотацій. Вважаємо за необхідне розробити декілька 

варіантів розчленування показників по групах і вибрати оптимальний. Зокрема якщо 

припустити, що економічний рівень регіону тісно корелює з прибутковістю і 

конкурентоздатністю регіонів, то відповідно держава не проводить раціональну регіональну 

політику, щоб забезпечити однаковий економічний та соціальний рівень регіонів, незалежно 

від конкурентоздатного та прибуткового рівня.  

Пропонуємо зробити наступні обчислення:  

1. Показників та рейтингів конкурентоздатності регіонів – с. 

2. Загального показника конкурентоздатності регіонів – ∑с. 

3. Показників та рейтингів економічного рівня регіонів – е. 

4. Загального показника економічного рівня регіонів – ∑е.  

5. Показників та рейтингів соціального рівня регіонів – s. 

6. Загального показника соціального рівня регіонів – ∑s. 

7. Середніх, показників: c ; e ; s  по країні. 

8. Показників стандартного лінійного відхилення (S) показників с, е, s по регіонах. 

Ми вважаємо, що показники стандартного лінійного відхилення показників с, е, s 

становлять важливі параметри, які формують потенціал конкурентоздатності країни і 

можливо такими показникам доповнити показники конкурентоздатності країн. Так, якщо 

стандартне лінійне відхилення зазначених параметрів занадто велике, це свідчить про 

нераціональну регіональну політику держави, що у майбутньому призведе до негативних 

економічних та виробничих диспропорцій, ринкового дефіциту, збільшення імпорту, міграції 

населення.  

Подальшу наукову роботу плануємо присвятити виведенням та обчисленням 

показників економічного, соціального і прибуткового рівня регіонів по Україні. Зазначимо, 

що такий підрахунок доцільно провести по інших країнах світу з метою виявлення важливих 

закономірностей та більш глибокого розуміння економічних процесів у світовій економіці. 

Дослідити, як обчислені параметри (S) показників с, е, s. впливають на показниками 

конкурентоздатності країн та ВВП на душу населення за окремий період часу та із сувом на 

n-лагів. Зазначимо, що в Global Competitiveness Report 2015[6] запропоновані показники (S) 

показників с, е, s не обчислюються.  
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Як свідчать наукові публікації та публікації засобів масової інформації, у науковців та 

населення України, нерідко виникали підозри у незаконному розподілі фінансів між 

виробниками та державною владою – «тіньових схем економіки», що негативно впливають 

на економіку країни у багатьох аспектах. Ми, як наукові співробітники, вважаємо за 

потрібним надати рекомендації та сприяти запобіганню існування зазначених «тіньових 

схем». Ми вважаємо, що специфіка наукової роботи сприяє комплексній оцінці фінансового 

обігу на рівні держави та підприємства і тому наукова робота буде доцільна у виявлені 

можливих порушень з боку держави та виробництва. Одночасно зазначимо, що отримані 

висновки науковцями або працівниками засобів масової інформації можуть бути як 

помилковими, частково помилковими або абсолютно вірними, в залежності від обізнаності 

та наявності необхідної інформації для розкриття зазначеного питання. 

У наших рекомендаціях ми одночасно спростовуємо твердження, що для 

розкриття тіньових схем обов’язково мати досвід з роботи у самих «тіньових схемах». Як 

підтверджують літературні джерела, обчислення з вимірів тіньової економіки проводиться на 

основі економічного аналізу офіційної статистики та експертних оцінок  

[1 – 5]. Наші рекомендації засновані вже на зробленій роботі державою в цьому напрямку і 

полягають лише у доповненнях напрацювань. Зокрема серед переглянутих літературних 

джерел ми не знайшли рекомендацій стосовно запобігань тіньовим схемам на основі 
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контролю інформації та співробітництва держави та науки. Саме на основі цього ми 

вважаємо доцільно впровадити наступні заходи: 

1. Керуючись тим, що науковці мають відповідний досвід з питань обігу та обліку 

фінансів, передбачити можливість виконання робіт з аналізу такого обігу та обліку з метою 

виявлення можливих негативних наслідків для суспільства та держави – «тіньових схем 

економіки». 

2. У разі виникнення підозри у наявності «тіньової схеми економіки» наведений 

матеріал у формі доповідних записок надсилати до органів державної влади. 

3. Передбачити конфіденційність осіб, які особисто задіяні у виконанні таких 

аналітичних робіт. 

4. Надіслані матеріали мають бути оприлюднені на сайті комітету Верховної ради 

України з питань запобігання і протидії корупції. Фахівцями зазначеного комітету повинно 

бути проведено дослідження та наданий відповідний висновок щодо підтвердження або 

часткового підтвердження або спростування виявленої «тіньової схеми економіки». 

Висновки також повинні бути оприлюднені на сайті комітету.  

5. Робота науковців з виявлення можливих «тіньових схем економіки» може йти як 

супутня до основної роботи і буде оплачуватися додатково у вигляді премій та надбавок.  

6. Працівників засобів масової інформації, авторів статей на тему «тіньових схем 

економіки» зобов’язати надсилати аналітичний матеріал до зазначеного комітету. Комітет 

повинен опрацювати надісланий матеріал, аналогічно науковим матеріалам, як зазначено у 

попередніх пунктах та оприлюднити відповідь на сайті на надісланий матеріал.  

7. У наведеній схемі важливо передбачити контроль роботи комітету відповідними 

органами державної влади, ця задача повинна бути покладена на фахівців структур контролю 

дій державних органів влади. 

Наведені рекомендації значно підвищать науковий рівень фахівців-науковців і дадуть 

можливість запобігти хибним висновкам у роботі з вирішення економічних задач. 

Оприлюднення зазначених матеріалів на сайті об’єктивно доповнить роботу зазначеного 

комітету і значно підвищить довіру громадян України до державних органів влади.  
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Екологічна сертифікація та маркування є ідентифікатором певних екологічних 

характеристик та одним з ефективних інструментів інформування споживача про переваги 

товарів та послуг відносно їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини. 

Застосування екологічного маркування було рекомендовано ще у 1992 році на 

Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку людства у Ріо-де-

Жанейро. Вирішено було заохочувати розширення інформаційних програм, що 

передбачають введення екологічного маркування товарів і поширення інформації про 

екологічні характеристики продукції, що реалізовується, з тим щоб покупці мали можливість 

робити свідомий вибір щодо тих чи інших товарів [1]. Реакцією на ухвалене рішення було 

запровадження у 1992 році національних та регіональних багатокритеріальних програм 

екологічного маркування у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Японії, США, 

Австралії, Тайвані, та на регіональному рівні – в ЄС і північних країнах Європи. 

Враховуючи останні світові тенденції щодо системного розвитку ринку еко-продукції, 

наявність екологічного сертифікату, підтверджені декларації про поліпшені екологічні 

характеристики у поєднанні зі знаком екологічного маркування, слід розглядати для 

товаровиробника перш за все як конкурентну перевагу. 

Досвід перших програм екологічного маркування був покладений в основу 

міжнародних стандартів з екологічного маркування, що були затверджені у 1998 –  

1999 роках серією стандартів ISO 14020.  

Відображення загальних принципів та методів застосування екологічного маркування в 

міжнародній системі стандартизації забезпечила поширення єдиного підходу до практик 

застосування екологічного маркування на світовому рівні. 

Починаючи з 1999 року міжнародний стандарт ISO 14024 є основою для застосування 

екологічного маркування на принципах добровільності 28 багатокритеріальних програм 

(сертифікаційних систем), які на даний час успішно розвиваються в 60 країнах світу та 

об’єднані в Глобальну мережу екологічного маркування (GEN).  

Основні принципи застосування екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024: 

1. За встановленими показниками згідно вимог екологічних критеріїв ідентифікувати 

переваги продукції щодо впливів на довкілля та здоров’я людини. 

2. Якісні та кількісні показники, що встановлюються екологічними критеріями, мають 

бути точними, перевірюваними, відповідати призначенню та не вводити в оману споживача 

щодо значимості переваг сертифікованої продукції. 

3. Процедури та вимоги до екологічних критеріїв не повинні створювати 

необґрунтованих бар’єрів у міжнародній торгівлі. 

4. Екологічні критерії мають ґрунтуватися на кращих виробничих практиках, науковій 

методології, достатній для підтвердження використання точних і перевірюваних даних.  

5. Відкритий процес розроблення екологічних критеріїв. 

Екологічні критерії згідно ДСТУ ISO 14024 розробляються окремо на кожну категорію 

продукції робочими групами на базі ТК 82 [2]. Розроблені та узгоджені з заінтересованими 

сторонами екологічні критерії упроваджуються у формі стандарту сертифікаційної системи. 
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При розробленні екологічних критеріїв проводиться аналізування життєвого циклу 

продукції певної категорії з метою визначення найбільш суттєвих впливів на стан довкілля та 

здоров’я людини. 

Таке аналізування включає: обмеження або заборону на застосування інгредієнтів чи 

препаратів за факторами ризику для довкілля та здоров’я людини; рівень забруднення 

натуральної сировини агрохімікатами, важкими металами, радіонуклідами (наприклад, для 

харчових продуктів, тканин, косметичних засобів); показники водних та інших ресурсів в 

технологічному процесі виробництва; показники енергоємності технологічного процесу 

виробництва; показники обсягів утворюваних відходів виробництва та споживання; 

придатність пакування та продукції промислової групи до повторного перероблення тощо. 

Вимоги екологічних критеріїв мають бути більш жорсткими, ніж державні норми 

безпеки, відносно показників щодо суттєвих екологічних аспектів життєвого циклу 

продукції. 

Оцінювання екологічних переваг продукції здійснюється незалежною третьою 

стороною (органом сертифікації) на відповідність екологічним критеріям. 

У разі проходження екологічної сертифікації продукції на відповідність вимогам 

екологічних критеріїв згідно ДСТУ ISO 14024 власник екологічного сертифікату отримує 

право на застосування екологічного маркування (екологічних тверджень), яке визначатиме 

загальні екологічні переваги сертифікованої продукції у поєднанні зі знаком екологічного 

маркування, що належить органу сертифікації. 

Приклади знаків екологічних маркувань визнаних на міжнародному рівні регіональних 

та національних програм екологічного маркування згідно ISO 14024 [3] наведені на рисунку 

1.  

 

     

ЄС Україна Північні країни 

Європи 

Німеччина Японія 

Рис. 1. Приклади знаків екологічних маркувань 

 

Незважаючи на те, що одним з загальних принципів екологічного маркування є його 

добровільність, в багатьох країнах воно є об’єктом державного регулювання. Перш за все 

таке регулювання встановлюється для забезпечення системи державного нагляду (контролю) 

за застосуванням екологічних маркувань чи декларацій виробника для унеможливлення 

введення в оману споживача стосовно тих чи інших характеристик або переваг товарів чи 

виробів. Державне регулювання щодо застосування екологічних маркувань також передбачає 

забезпечення прозорості та балансу інтересів усіх зацікавлених сторін щодо встановлення 

екологічних критеріїв, що мають визначати певні екологічні характеристики чи переваги 

продукції. 

У 2011 році постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011  

№ 529 було затверджено Технічний регламент з екологічного маркування, який адаптований 

до вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ради  ЄС від 25 листопада 2009 року 

66/2010/ЄС про знак екологічного маркування Європейського Союзу. З 2014 року 

застосування вимог цього Технічного регламенту є обов’язковим для всіх суб’єктів 

господарювання.  

Відповідність продукції встановленим екологічним критеріям підтверджується 

сертифікатом екологічного маркування, який видається органом сертифікації згідно з  

ДСТУ ISO 14024, як незалежною третьою стороною. Право застосування екологічного 

маркування надається на підставі екологічного сертифікату. 
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Відповідно до вимог Технічного регламенту, забороняється застосовувати нечітке або 

неправдиве екологічне маркування чи екологічне маркування, яке можна неправильно 

зрозуміти, а також такі неперевірені написи, як «екологічно чистий», «екологічно 

безпечний», «екологічно сприятливий» тощо. 

Підсумовуючи, необхідно відзначити потребу в проведенні системного інформування 

споживачів щодо значень знаків маркування у поєднанні з інформацією про безпеку та 

екологічні переваги продукції, що підтверджено відповідними сертифікатами. З іншого боку, 

нагальним є питання розвитку критеріальної бази для екологічної на різні категорії 

продукції.  
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С вступлением в силу Закона Украины «О защите экономической конкуренции»  

(далее – Закон о конкуренции) материальные нормы конкурентного законодательства были 

существенно приближены к правилам конкуренции ЕС [1]. Основные положения об 

антиконкурентных соглашениях (картелях) изложены в статье 81 Договора об образовании 

Сообщества (далее – Договора), которая регулирует отношения между субъектами 

предпринимательства.  

Статья 6 Закона о конкуренции по своей структуре и содержанию с некоторыми 

отличиями соответствует статье 81 Договора. Отличия эти касаются наличия части третьей, 

которая прямо предусматривает возможность использования органами Антимонопольного 

комитета Украины при доказывании антиконкурентных согласованных действий непрямых 

доказательств в виде экономического анализа ситуации на рынке. 

Классическая схема рассмотрения антиконкурентных согласованных действий 

(картельных соглашений), которая первоначально была введена частью первой статьи 6 

Закона о конкуренции, предусматривает установление факта согласованных действий 

посредством прямых доказательств. 

Однако, хотелось бы обратить внимание на то, что установление законом презумпции 

согласованности схожих между собой действий (бездействий) субъектов хозяйствования, 

если отсутствуют объективные причины их осуществления, позволяет оценивать 

антиконкурентность (противоправность) действий отдельных субъектов хозяйствования по 

их внешним проявлениям, применяя для этого метод непрямых (косвенных) доказательств и 

метод доказывания от обратного во время расследования антиконкурентных согласованных 

действий и защиты решений органов Антимонопольного комитета Украины в суде. 
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В настоящее время при рассмотрении дел о нарушении законодательства о защите 

экономической конкуренции антимонопольные органы и суды не принимают во внимание 

различную силу доказательств. Вместе с тем, все доказательства в зависимости от 

обстоятельств, которые необходимо установить по конкурентному делу фактически 

различаются на прямые и косвенные. 

Прямые доказательства должны однозначно указывать на наличие или отсутствие 

определенного обстоятельства. Например, договор между субъектами хозяйствования о 

разделе рынка по территориальному принципу, ассортименту товаров, объектам их 

реализации или кругу потребителей прямо свидетельствует о юридическом факте 

установления антиконкурентных согласованных действий, которые привели или могут 

привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на рынке. 

Непрямые доказательства позволяют сделать лишь предположение о наличии или 

отсутствии тех или иных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о нарушении 

конкурентного законодательства. На практике значение такой классификации доказательств 

заключается в том, что если обстоятельство доказывается в конкурентном процессе лишь 

непрямыми доказательствами, то их в совокупности должно быть достаточно для того, 

чтобы сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии обстоятельств и откинуть все 

другие предположения. 

Одновременно наличие прямых доказательств не исключает возможности их 

опровержения другими доказательствами (как прямыми, так и косвенными). Например, 

утверждение субъекта хозяйствования о том, что он не является связанным лицом к другим 

субъектам хозяйствования и не осуществляет контроль над его деятельностью, поскольку 

владеет 24,8% его акций, может быть опровергнуто банковскими документами, 

подтверждающими перечисление последним безвозмездно части прибыли первому лицу. 

Формирование ведомостей об обстоятельствах в процессе рассмотрения конкурентного 

дела должно различать первичные доказательства и производные доказательства. К первым 

может относиться акт проверки субъекта хозяйствования (содержащий копии первичных 

документов), заявление о нарушении законодательства о защите экономической 

конкуренции, показания ответчика и т.д. Производные доказательства восстанавливают 

содержание другого доказательства. Например, выводы эксперта о неправомерном 

использовании фирменного наименования, знака для товаров или оформления упаковки. 

Очень важно, чтобы при рассмотрении конкурентного дела, особенно по картелям, 

обстоятельства были рассмотрены на основании первичных доказательств. Одновременно 

производные доказательства целесообразно использовать при проверке первичных 

доказательств. Отсутствие последних может привести к выводу специалиста или 

административной коллегии антимонопольного органа о недоказанности признаков 

нарушения законодательства о защите экономической конкуренции [2, с. 86 – 88]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения. 

Законодательство Украины о картелях в значительной части совпадает с правилами 

конкуренции Европейского союза. Различия заключаются лишь в попытке решения 

проблемы доказательства антиконкурентных согласованных действий при схожих действиях 

субъектов хозяйствования. По законодательству ЕС, даже очень весомые аргументы в пользу 

того, что схожие действия являются следствием согласованного поведения, не является 

доказательством наличия картеля. 

При этом не может экономический анализ служащих антимонопольных органов 

являться прямым доказательством согласованности действий субъектов хозяйствования. 

Поэтому в целях сближения национального законодательства со стандартами ЕС 

целесообразно часть 3 исключить из ст. 6 Закона Украины «О защите экономической 

конкуренции». 

Дальнейшее развитие законодательства о картелях связано, прежде всего, с 

совершенствованием процессуальных норм, которые бы регулировали получение прямых 

доказательств в конкурентных делах, в том числе путем: введения эффективных механизмов 

обыска служебных помещений и изъятия доказательств; привлечения понятых и 
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специалистов; применения технических средств; совершенствования требований о 

предоставлении информации и проведении экспертизы; совершенствования порядка 

проведения проверок и привлечения работников органов внутренних дел для их 

осуществления. 
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Криза внутрішнього товарного ринку у 2014 – 2015 рр. практично не зустріла 

державних контрзаходів. Залишаючись в переважній більшості експортоорієнтованими на 

збут продукції, при цьому сировинно й технологічно імпортозалежними, національні 

виробники виявились неспроможними скористатись «вікном можливостей» на внутрішньому 

ринку. В контексті розвитку внутрішнього товарного ринку, ключовими наслідками 

масштабної економічної кризи 2013 – 2015 рр. стали: 

1. Суттєве звуження ролі і місця України у світовій економіці. Лише за ці два роки 

частка вітчизняного ВВП у світовому ВВП скоротилась вдвічі до 0,12 %, та у 2,5 рази 

відповідно до рівня 2008 р.  

2. Значне скорочення частки України у формуванні світового експорту. Скорочення 

масштабу української економіки супроводжувалось драматичним зниженням її експортного 

потенціалу і за підсумками 2015 р. товарний експорт України знизив частку у світовому 

експорті до 0,23 %, що у півтора рази менше за показники 2013 року.  

3. Скорочення можливостей споживання імпортних товарів. Падіння експорту 

дзеркально позначилось на можливості споживання імпортних товарів, відтак частка 

вітчизняного імпорту у світовому скоротилась до 0,23 % у 2015 р., що практично вдвічі 

менше за рівень 2011 – 2013 рр. та у 2,3 рази менше за рівень 2008 р.  

4. Утримання невиправдано високого рівня відкритості за імпортом. Імпортна квота 

для України у 2 рази перевищує середньосвітовий рівень і в рази більше за показники 

ключових торговельних партнерів.  

Серед ключових тенденцій розвитку внутрішнього товарного ринку України у 

2015 р. слід відзначити такі: 

1. Подальше згортання товарної пропозиції (місткості) на внутрішньому товарному 

ринку України. Місткість внутрішнього товарного ринку у 2015 р. (100,3 млрд дол. США) 

«відкотилась» практично до рівня 2005 р. 

2. Згортання виручки національних виробників та імпортерів за всіма видами 

економічної діяльності. Українські виробники у 2014 – 2015 рр. в середньому втратили понад 

53,9 % виручки від реалізації продукції на внутрішньому ринку. Трикратна корекція 
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валютного курсу тимчасово вивела з внутрішнього товарного ринку більшість імпортерів, 

для яких зниження виручки в середньому за два роки склали 52 %. 

3. Збільшення можливостей національних виробників до потенційного покриття 

попиту на внутрішньому товарному ринку. Коефіцієнт потенційного покриття 

національними виробниками потреб внутрішнього ринку склав 101,0 та 101,6 відповідно у 

2014 – 2015 рр.  

4. Збереження значного розриву у покритті експортом імпорту у вартісних та фізичних 

обсягах. 

5. Збереження високого рівня імпортозалежності внутрішнього ринку у видах 

економічної діяльності з високим рівнем доданої вартості (рис.1).  

 
Рис. 1. Конкурентний розподіл внутрішнього товарного ринку України між 

національними виробниками та імпортерами у 2015 р., частка у % до всього (ліва 

шкала) та рівень потенційних можливостей національних виробників у % до всього 

(права шкала) 

Джерело: розраховано за даними IMF, Державної фіскальної служби, Державної 

служби статистики України 

 

Найбільш імпортозалежним внутрішній ринок України є у видах економічної 

діяльності з високим рівнем доданої вартості. При чому небезпечним є те, що в Україні 

просто відсутні виробничі та технологічні можливості протистояти імпортерам за більшістю 

номенклатури.  

6. Збереження високої експортної орієнтованості вітчизняних виробників в умовах 

недостатньої реалізації потенціалу на внутрішньому ринку. Низька зацікавленість 

вітчизняних виробників задовольняти попит на внутрішньому ринку вивільняє величезну 

нішу для імпортної експансії.  

Натепер немає абсолютної впевненості, що упродовж 2016 – 2017 рр. Україна вийде на 

сталі темпи економічного відновлення, водночас можна відзначити низку ключових 

чинників, які сприятимуть активізації споживання на внутрішньому товарному ринку 

України: покращення споживчих настроїв населення; інфляційна адаптація споживачів; 

девальваційна прийнятність для споживацьких настроїв; подальша лібералізація умов 

зовнішньої торгівлі; зниження торговельних націнок для активізації споживання; 

відновлення росту доходів населення. Разом із цим, необхідно також відзначити наявність 

дуже вагомих чинників, які стримуватимуть розвиток внутрішнього товарного ринку 

України: ризики подальшої девальвації національної грошової одиниці; подальше зростання 

тарифів природних монополій; низька диверсифікованість отримання доходів та обмеженість 
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джерел їхнього збільшення для населення; збереження курсу на бюджетну консолідацію; 

кредитна недоступність для більшості учасників внутрішнього ринку; відсутність дієвої 

державної політики розвитку внутрішнього ринку. 

З метою забезпечення національних інтересів держави щодо розвитку внутрішнього 

товарного ринку, підтримки національного виробництва та обмеження імпортозалежності 

національної економіки слід визначити низку стратегічних орієнтирів державної 

політики. Йдеться про наступне: 

1. Всебічне використання чинників природної конкурентоспроможності. 

2. Детінізація внутрішнього товарного ринку. 

3. Обмеження імпортозалежності через реалізацію політики «адекватного 

імпортозаміщення», що передусім має передбачати переорієнтацію експортоорієнтованих 

підприємств на забезпечення потреб внутрішнього товарного ринку. 

4. Відхід від концепції використання дешевої робочої сили, як чинника 

конкурентоспроможності. 

5. Забезпечення ефективної системи регулювання природних монополій. 

6. Посилення антимонопольного регулювання у видах економічної діяльності із 

високим рівнем імпортозалежності.  

7. Регуляторна лібералізація. 

Забезпечення національних інтересів в умовах імпортозалежності внутрішнього 

товарного ринку потребує системної реалізації державної політики направленої на розвиток 

національного виробництва та обмеження впливу імпорту на стан економічної безпеки 

держави. У цьому контексті доцільно реалізувати низку заходів направлених на підвищення 

результативності державної політики. 
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More than a decade has passed since EU merger control underwent a thorough review. A key 

element of this review, which took effect in 2004, was the introduction of the ‘significant 

impediment to effective competition’ test (SIEC test) as the new, overarching test for vetting 

mergers. The legislation that existed prior to 2004 focused on the question of whether a merger 

would lead to the creation or strengthening of a dominant position in any of the markets in which 

the merged entity would be active. Structural criteria, such as market shares and market 

concentration (for example, the C4 concentration index and the HHI), played a pivotal role in the 

competition assessment in that context. 

However, the economic insight emerged that it is very well possible that a merger of two 

companies in an oligopolistic market can lead to significant anticompetitive effects (unilateral 

effects), even in markets where the new entity would not obtain a dominant position. These cases 

were, at the time, often referred to as ‘gap cases’. The new assessment criterion therefore allowed 

the Commission to strengthen its control in these types of merger cases. 

The change in test naturally led to a shift in the nature and relevance of the economic tests 

that were applied in the assessment of concentrations, and not only in relation to the so-called gap 

cases. The use of these techniques has also become widespread in relation to cases where the new 

entity would become the clear market leader. Structural criteria still play an important role in the 

assessment, especially in the ‘filtering out’ of those cases for which there would likely be no 

competition concerns because of low market shares. Economically more focused methods have 

become more relevant to the final evaluation of complex mergers. This article addresses three of the 

more important methods: the UPP (upward pricing pressure) method, the analysis of ‘natural 

experiments’ and the analysis of bidding data. We present these methods alongside recent European 

cases in which they have played a role. 

The UPP (upward pricing pressure) method is a method that is being used more and more 

widely, especially in the context of the assessment of mergers in markets involving differentiated 

products. The aim is to assess the difference in pricing incentives between a single firm (the merged 

entity) selling several products and those of individual companies (the merging companies) setting 

their prices independently. The UPP method is mainly advocated in merger cases where a precise 

market definition is difficult (as in markets with differentiated products), and to evaluate more 

directly the extent to which the merger will likely lead to upward pressure on prices. 

The UPP method requires three ingredients as an input: diversion ratios, pre-merger gross 

profit margins and pre-merger prices. The logic of the method is as follows. Prior to the merger, if 
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one of the two merging companies planned to increase its sales through a price reduction, this 

company would not take into account the value of sales lost by other companies in the market, 

including that of the merging party. After the merger, however, the lost sales by the merging party 

will be taken into account by the new management. The value of lost sales is a function of the 

diversion ratio (expressing the extent to which the two products are close substitutes) and the 

relevant profit margins. It can be seen as an opportunity cost (relative to the situation prior to the 

merger), resulting in a de facto increase in the marginal cost of expanding the sales of the first 

company’s product. As with other increases in marginal cost, the extra opportunity cost can be 

expected to translate into higher prices. Unless the merger also causes efficiency improvements 

(reductions in production costs) that offset the higher opportunity cost, it is very likely that the 

merger will result in net UPP. The closer the two products are in terms of substitutes and the higher 

the gross profit margin, the greater the effect is likely to be. 

Let us consider a numerical example. Two companies in the market for coffee machines each 

sell their products at a price of €100. The marginal production costs are €75, leaving a gross margin 

(profit contribution) of €25. Let us further assume a diversion ratio of 40 per cent between the two 

products (ie, if Company A sells 10 additional units by lowering its price, four of those would be 

diverted away from Company B). If, prior to a merger, Company A planned to increase its sales by, 

say, 10,000 units (by lowering the price for the product), this would have a negative effect on the 

sales of the other companies in the market, including company B. The diversion ratio of 40 per cent 

means that Company B would sell 4,000 fewer coffee machines and therefore would lose the gross 

margin on these units, leading to a fall in profits of €100,000 (= 4,000 x €25) for company B. When 

companies A and B merge, the lost profit on Company B’s products becomes an opportunity cost 

for the merged entity when pricing the products of brand A: to obtain a 10,000 increase in sales of 

brand A, €100,000 in profit is lost on brand B. This loss translates into an opportunity cost of €10 

per unit for brand A (€100,000 loss divided by 10,000 additional sales of brand A). Suppose now 

that there are no significant efficiencies in the form of cost savings and we know (eg, from past 

experience) that increases in costs by company A are normally 60 per cent passed on in the form of 

a price increase to customers. In that case, we can expect that the opportunity costs of €10 per unit 

will increase the price for brand A by approximately €6 (60 per cent* €10), or an increase of 6 per 

cent of the original price (which was €100). This price prediction, based on the UPP method, is 

often called the ‘illustrative price rise’ (IPR). 

In its original form, the UPP method compares the increased marginal opportunity cost (lost 

gross margin of the merging partner, divided by the number of additional units sold) with the 

efficiency improvements resulting from the merger to see whether there is a net upward pressure on 

prices. In merger control, however, potential efficiency gains are typically only assessed in a second 

step, when it has been established that the merger is likely to have significant anticompetitive 

effects (assuming no efficiencies). In practice, therefore, the gross upward pricing pressure index 

(GUPPI) is used as the first filter. This index gives the opportunity costs expressed as a percentage 

(‘index’) of the price of its product before the merger (in the example: €10/€100 = 10 per cent), not 

yet taking into account potential efficiencies (‘gross’). In cases where the initial analysis suggests 

that the merger will lead to UPP, any efficiency claims can be examined and quantified at a later 

stage of the investigation, and compared to the price pressure due to higher opportunity costs. 

The question is when the expected upward pricing pressure (in the sense of GUPPI) is ‘high 

enough’ to give rise to concern. To answer this question it is necessary to know the degree of cost 

pass through (ie, to what extent an increase in the marginal cost of a product translates into a higher 

price). Precise estimates are not normally available for this purpose, especially in the early stages of 

the merger investigation. A pragmatic way of proceeding, which has been proposed in the relevant 

academic literature, is to use a ‘default’ pass-through rate as a starting point. One such proposed 

value is 50 per cent, corresponding to the pass-through rate found in certain standard economic 

models of competition. In that case, if a 5 per cent price increase for the products of the merging 

firms is regarded as problematic (not yet taking into account efficiencies), an estimated GUPPI in 

excess of 10 per cent is to be viewed as critical. 
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In summary, three components come together in a UPP analysis: diversion ratios, gross margins and 

prices before the merger. Combined with standard assumptions for cost pass-through, the UPP 

method is a valuable tool to identify mergers that should be further explored and mergers for which 

this is not necessary. In a second step, the UPP method can be used to draw more precise 

conclusions based on a more detailed analysis of, for example, the nature of competition in the 

market, potential efficiency gains and the likely pass-through rates. 

In recent years, the UPP method has been increasingly integrated in the European 

Commission’s evaluation process, in particular for mergers and acquisitions in the mobile 

telecommunications sector. That market has been characterised by a wave of consolidation, with 

mergers in: Austria (Hutchison 3G Austria/Orange Austria, 2012); Ireland (Hutchison 3G UK/ 

Telefonica Ireland, 2014); Germany (Telefonica Deutschland/E-Plus, 2014); and most recently the 

blocked merger in the UK (Hutchinson 3G UK/ Telefonica UK, 2016). In these cases the 

Commission applied the UPP method in the assessment of the competition impact of the merger. 

The application of the UPP in these cases also illustrates the issues that are in practice the 

main points of difficulty. The UPP method has the appearance of being sophisticated and precise, 

but its proper use remains heavily dependent on the quality of the data and its correct 

implementation. For instance in Telefonica Deutschland/E-Plus, the Commission made use of 

various definitions of cost and accounting information to determine the relevant gross margins. The 

gross margin used in the UPP method should, in principle, include only those costs that impact the 

price behaviour of a company, in particular, the marginal costs of production or, more broadly, the 

incremental costs over the relevant time period. In practice, however, it is not always clear which 

costs are the most relevant for pricing. Typically, in capital-intensive industries such as the telecom 

sector, there are several cost factors which are neither fully sunk (and therefore not directly relevant 

to price behaviour in the short or medium term) nor fully variable. Thus the choice of cost variables 

must be carefully substantiated in order to avoid errors. The Commission ultimately relied on 

several cost definitions. This inevitably requires working with ‘ranges’ or intervals of gross 

margins, thereby complicating the interpretation of results. 

The diversion ratios, in turn, were estimated using historical data of customers who switched 

supplier (so-called ‘switching data’). Here the question was whether all observed changes in 

supplier should be regarded as relevant for understanding competition within product markets, or if 

certain types of switching (eg, switching from prepaid to post-paid) were not relevant, as such 

observed switching behaviour may not only be the result of price competition (and other 

competition) between companies, but may also be related to changing preferences of individual 

consumers. Finally, the Commission also tried to obtain accurate diversion ratios by modelling the 

changes in the overall demand following a price increase (entailing assumptions about the diversion 

ratio to an ‘outside option’). Clearly, arguments can be made as to the appropriateness of these 

assumptions. 

The Commission concluded, partly based on the predictions of its UPP analysis, that the 

elimination of competition between the merging parties as a result of the merger would likely lead 

to significant price increases in certain segments of the market. In this case, the UPP method was 

ultimately not only used as a first filter but also in conjunction with other, more sophisticated 

analyses carried out during the in-depth investigation, such as a merger simulation based on an 

estimated demand function for mobile services. Interestingly, the Commission explicitly did not 

make a decision as to which of the various analyses was to be seen as more important. 

Another valuable source of information for assessing the potential effects of a merger are 

‘events’ or ‘shocks’ that have occurred in the (recent) past in the relevant industry. The idea is to 

analyse these ‘natural experiments’ in order to see how customers and companies have responded to 

it. Normally, such analysis also involves the use of econometric techniques (regression analysis), 

although this is not strictly necessary. The Commission has already applied this kind of analysis in 

the more distant past (for market definition), but the added value is also substantial for the more 

direct assessment of competition effects. 

The ‘events’ can be of various kinds, such as past shifts in market structure due to mergers or 

market entry. For example, if after the entry of Company A, Company B lost a lot of customers and 
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Company C did not, this may be seen as an indication that the degree of substitutability between the 

products of companies A and B is greater than that between companies A and C. In other words, 

products A and B are particularly close substitutes. 

Other examples of useful ‘events’ to consider are sudden shortages occurring in the supply of 

a given product (eg, due to capacity outages), shocks in the prices of key input factors, changes in 

terms of regulation, technological changes and promotional activities. For example, if promotional 

activities for a given product (such as an advertising campaign, or strong discounts) led to a loss of 

market share particularly for another specific product, one can take this as ‘proof’ that the two 

products are close competitors. 

An interesting example of a recent merger case where events from the past, or a natural 

experiment, played an important role is INEOS/Solvay (2014). In this case, the Swiss company 

INEOS AG and the Belgian company Solvay SA sought permission to bring together their 

European chlorvinyls activities in a new joint venture. At the centre of attention was the relevant 

market for commodity grade suspension-polyvinyl chloride (s-PVC), a type of resin that is used in 

the production of pipes and window profiles. In north-west Europe, INEOS was the clear market 

leader and Solvay the second largest provider. The question was, however, whether the geographic 

market could be limited to north-west Europe and whether other factors, such as the possibility to 

transport s-PVC over greater distances and the relatively high overcapacity in north-west Europe 

(and beyond), could not prevent anticompetitive effects. 

INEOS had made, in previous years, two other acquisitions in the same product market and in 

the same geographic region of north-west Europe (INEOS/Kerling of 2011 and INEOS/Tessenderlo 

of 2008). This allowed the Commission to evaluate the effect of these earlier mergers. To do that, 

the Commission compared the development of prices for s-PVC in north-west Europe in recent 

years, with those in the rest of the EU. It turned out that prices in north-west Europe had increased 

compared with prices in the rest of the EU (controlling for other relevant factors). Based on this and 

other economic evidence, the Commission concluded that there was a causal link between the 

previous concentrations and the observed divergence in prices. 

According to the Commission, this meant that INEOS already had a degree of market power 

before the transaction. It also became clear that the relevant geographic market was probably no 

wider than north-west Europe since the competitive pressure from producers in the rest of Europe 

was (judging from the event analysis) not strong enough to avoid a price increase. Consequently, it 

was concluded that certain previously held insights on the degree of competition in this market (due 

to spare capacity, the threat of customers to switch suppliers and the relevance of imports from 

countries outside north-west Europe) had to be adjusted. 

Certain markets can be characterised as bidding markets. Usually, these are markets where 

firms compete for contracts. The term ‘bidding market’ covers both situations where customers use 

formal bidding rules (eg, public procurement) and situations where customers ask potential 

suppliers for better offers during contract negotiations. 

A relevant question in the context of bidding markets is what role market shares play in assessing 

competition in the market. For every contract there is normally only one winner. The fact that 

another company has not recorded sales due to the contract opportunity being lost does not mean 

that this company has not exerted any relevant competitive constraint on the winning company. In 

such a situation, market shares (although they may be an indication of the success that companies 

have had in bidding for contracts) do not give a good indication of the relevance of a company as a 

competitor. This is particularly the case when the number of contracts in a given period of time (eg, 

a given year) is relatively small. If the number of contracts is large, however, it is likely that the 

market shares of the relevant companies more adequately reflect their competitive force. 

The analysis of bidding data is often very informative in assessing the nature of the interaction 

and competition between companies operating in the market. A brief overview of the questions that 

can be addressed by analysing bidding data: Which companies participated in the tender (frequency 

of encounter analysis); How often was the other company the best alternative for contracts where 

one of the merging companies won (runner up analysis); Does participation from one company have 

a statistically significant negative effect on the probability for the other company to win (winning 
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probability analysis); Were resulting margins lower when both companies participated compared to 

tenders in which only one of them participated (margin analysis). All these types of bidding 

analyses can shed light on the effect of a given transaction on the competitive pressure in the 

market. 

An example of a merger case in which the analysis of bidding data in procurement markets 

played an important role is the recent GE/Alstom case (2015). In this case, the European 

Commission opened an in-depth investigation into the proposed acquisition of the thermal power, 

renewable power and grid businesses of Alstom (France) by General Electric (US). This transaction 

would have created significant horizontal overlaps mainly in relation to the supply of heavy duty 

gas turbines (HDGTs) where, both in the EEA and at a worldwide level (excluding China), GE was 

the market leader and Alstom was the third largest competitor, with only two other ‘full technology’ 

players, Siemens and MHPS. 

In order to assess the impact of the merger, the Commission conducted a series of analyses 

based on bidding data. First, the Commission analysed how often the merging parties competed 

against one another in tenders (frequency of encounter analysis). The analysis indicated that when 

GE participated in tenders, it most often encountered Siemens and Alstom (both in terms of 

participation and shortlists), much more so than it encountered MHPS and niche players such as 

Ansaldo. According to the Commission,  this evidence indicated that Alstom was a close competitor 

to GE in this concentrated market. By contrast, the merging parties argued that potential price 

effects would be limited only to the tenders for which the merging parties were both the winner (ie, 

the number 1-ranked bidder) and the runner-up bidder (ie, the number 2-ranked bidder), and that 

price effects were likely to be contained given the importance of a third player (Siemens). The 

Commission considered that the merging parties’ arguments were primarily applicable under the 

economic framework of a so-called ‘second-price auction’, in which each bidder can fully observe 

the characteristics and customer valuation of offers made by rival bidders before submitting its own 

final offer. In that context, the only constraint on the winning price is indeed the price proposed by 

the number 2-ranked bidder (ie, the runner-up bidder). However, in the present case, the 

Commission came to the view that each firm knows that by bidding less aggressively, it will 

increase its profit margin in the cases in which it wins the contract, but, at the same time, it will 

reduce its probability of winning. The merger would remove the direct competitive constraint 

between the merging parties existing prior to the merger, resulting in both firms bidding less 

aggressively. 

In its bidding analysis, the Commission further found that GE had lost a significant number of 

tenders to Alstom when it submitted a firm bid (fewer than to Siemens, but significantly more than 

to MHPS and Ansaldo), and that Alstom was often successful in these cases. The Commission also 

performed a regression analysis, showing that Alstom’s participation was associated with a lower 

winning probability for GE, even after controlling for other factors. Finally, the Commission 

examined the relation between Alstom’s participation and GE’s profit margins in tenders. Even 

controlling for other factors, GE’s margins were significantly lower in tenders in which Alstom 

participated. The quantitative evidence therefore indicated that the transaction would have led to a 

significant loss of competition. 

Since the introduction of the new Merger Regulation, economic methods to assess complex 

concentrations have increased in relevance. In the foregoing sections we have presented three such 

economic methods: the UPP method, the analysis of natural experiments and the analysis of bidding 

data. These tests have in common that the underlying economic principles are quite accessible and 

intuitive, which is probably one of the reasons why they have been successfully applied in several 

cases in recent years. 

However, for these kinds of analyses to be carried out effectively, very detailed data are typically 

required. It is often not easy for the businesses concerned to provide these data, for instance because 

it is not collected in the course of normal business, occurred too distant in the past or is simply very 

voluminous. It is therefore important that competition authorities limit these kinds of analyses (and 

the associated data requests) to cases and specific markets where there is a real risk that competitive 
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distortions may occur. Structural criteria (market share, HHI) therefore continue to be relevant for 

this selection process. 

Finally, as always, the devil is in the details. Even simple methods may be misleading when 

erroneous data or assumptions are used. Therefore, these methods not only require extensive 

economic expertise, but also transparency about the data used and assumptions applied, both by the 

Commission and the economic advisors of the merging parties. A useful guideline is the 

Commission’s working paper on Best Practices for the submission of economic evidence and data 

collection in competition cases, which was first published in 2010. In our opinion, this document 

provides a strong basis for a thoughtful and efficient interaction between the Commission and the 

merging parties when it comes to presenting and evaluating economic analysis.  
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Ліфтова галузь в Україні, незважаючи на певний потенціал, відстала від провідних 

країн світу у сфері використання нового обладнання в ліфтових технологіях. В умовах 

світової фінансової кризи, що негативно вплинула на економіку країни в цілому, регіонів і 

муніципалітетів зокрема, фінансування заміни та модернізації ліфтів на регіональному та 

муніципальному рівні практично припинилося. Основною і досить гострою проблемою 

оновлення ліфтового парку України існуючого житлового фонду залишається зношеність 

обладнання, а також несвоєчасне фінансування комунального ліфтового господарства і 

систем диспетчеризації. За вищевказаних обставин на ліфтах не виконується весь комплекс 

профілактичних робіт та їх технічний стан з кожним роком погіршується. 

Ліфти відносяться до вертикального транспорту підвищеної небезпеки і, відповідно до 

вимог Державних стандартів НПАОП 0.00-6.18-2004, їхня експлуатація після закінчення 25-

ти річного експлуатаційного терміну заборонена до виконання заміни чи модернізації. 

Аналіз стану ліфтового парку України свідчить, що частка ліфтів, що експлуатуються понад 

25 років складає 45 %. Наразі Україні на рік потрібно чотири тисячі нових ліфтів. Та якщо 

врахувати необхідність заміни старих ліфтів у житловому господарстві, то стає зрозумілим, 

що цифра могла б бути набагато більшою. За нормальних темпів заміни ліфтів у наявних 

будинках і, з урахуванням нинішнього рівня будівництва нового житла в країні, потенційно 

може знадобитися 8 – 10 тисяч нових ліфтів на рік [1]. Обсяг внутрішнього виробництва 

представлений у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Динаміка виробництва ліфтів в України за 2007 – 2015 рр. 

Найменування 
Обсяг виробництва за рік 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ліфти , шт. 1253 1828 692 825 1076 1122 1181 1201 1437 

Складено за даними: [2]. 

 

Проведений аналіз свідчить, що обсяги внутрішнього виробництва не покривають 

потреб, хоча потенційно місцеві виробники здатні повністю забезпечити ринок ліфтами. 

Україна цілком може претендувати на роль «ліфтової держави», так як вона має в своєму 

розпорядженні істотний промисловий потенціал і професійні кадри. Серед найбільших 

українських виробників ліфтів, ескалаторів і комплектуючих можна виділити ПрАТ «ОТІС» 

(м. Київ), ПАТ «Укрліфтсервіс», (м. Київ), ДП ТОВ «Карат-Ліфткомплект» (м. Вишгород), 

ТОВ Park Matik (м. Київ), ТОВ ПИГ «СТОЛИЦЯ» (м. Бровари), ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод» (м. Кременчук). Проте для задоволення внутрішніх потреб у ліфтах 

Україна вдається до імпорту. В Україні ліфтове виробництво ведеться під контролем таких 

світових брендів, як OTIS, KONE і МЛМ. Обсяг українського імпорту у світовому масштабі 

незначний. За результатами 2015 року в Україну було ввезено ліфтів на суму  

92822,30568 тис. доларів США. Але для внутрішнього ринку Україні це відчутна сума. 

Крім того, гостро постає проблема диспетчеризації. Скорочення операторів 

диспетчерського зв’язку й відмова від диспетчерських пунктів позначилась на оперативності 

реагування на поломки та зупинки в роботі ліфтів, що призвело до зростання соціальної 

напруги в житлово-комунальній сфері. Тому наразі необхідно привести у технічну 

відповідальність перераховані вище ліфти і забезпечити нормальне функціонування 

диспетчерського зв’язку. 

На даний час тарифи на ремонт і технічне обслуговування ліфтів в Україні не 

покривають усі затрати на утримання ліфтів. Базова ціна технічного обслуговування ліфта 

для підприємств, що встановлена рішенням виконавчого комітету у 2008 році, менше ніж 

економічно обґрунтовані витрати на надання цих послуг. Це пов’язано з тим, що за період з 

2008 року по 2016 рік значно збільшилася мінімальна заробітна плата (з 515 до  

1378 грн.), а також підвищились ціни на електроенергію, матеріали, комплектуючі та  

ін. [3]. Тому з метою забезпечення повноцінного технічного обслуговування ліфтів 

необхідно встановити економічно обґрунтовані тарифи на зазначені послуги. 

Проблеми, що склалися у галузі, необхідно вирішувати на державному рівні  та 

місцевих органів самоврядування у тісному взаємозв’язку з вітчизняними виробниками. Для 

цього необхідно розробляти дієві програми щодо реструктуризації ліфтового господарства 

на короткостроковий (наприклад, 3 – 5 річний) період, а також заохочувати місцевих 

виробників державними замовленнями. Оптимальним варіантом вирішення проблеми за 

сучасних економічних умов є модернізація ліфтового господарства на базі сучасних 

маловитратних і швидкоокупних енергоефективних технологій та обладнання: заміна джерел 

освітлення на світлодіодні лампи; встановлення частотників приводу дверей та головного 

електродвигуна; встановлення безредукторних лебідок [3]. 

Модернізація об’єктів ліфтового господарства дозволить підвищити 

енергоефективність, зменшити капітальні вкладення в заміну обладнання. Вирішення даного 

питання можливо лише при забезпеченні відповідного фінансування, яке визначається з 

урахуванням необхідних обсягів та розрахункової вартості робіт по заміні, модернізації, 

капітальному ремонту та диспетчеризації ліфтів.  

Шляхами розв’язання зазначених проблем є формування та удосконалення механізмів, 

що сприятимуть поліпшенню якості комунальних послуг, а саме: 

‒ проведення технічної експертизи ліфтів для виявлення технічної придатності 

подальшої експлуатації ліфтів, визначення виду ремонту (модернізація чи заміна) та вартості 

робіт; 
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‒ виконання модернізації ліфтів для подовження терміну експлуатації ліфтів на 10 –  

18 років; 

‒ виконання заміни  ліфтів, що відпрацювали більше 25-ти років та мають велике 

зношення обладнання. Після заміни їх термін  експлуатації складатиме 25 років; 

‒ реконструкція, ремонт та обладнання диспетчерського зв’язку для оперативного 

вирішення ліквідації аварійного стану ліфтів та забезпечення  безпеки пасажирів 

(встановлення бездротової диспетчеризації) [3].  

Реалізація заходів з відновлення ліфтового господарства у житловому фонді приведе до 

зниження соціальної напруги, дозволить забезпечити населення якісними житлово-

комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та національних 

стандартів. Крім того, рішення виявлених проблем дозволить забезпечити потребу ринку 

України в надійному і комфортному ліфтовому обладнанні з собівартістю нижче, ніж у 

імпортерів, а також дозволить запропонувати на ринку умови, з якими не зможуть 

конкурувати інші виробники та організації, що забезпечують обслуговування даного 

обладнання. 
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The Ukraine is a priority country within the European Neighbourhood Policy framework and 

the Eastern Partnership. That’s why the EU and its Member States are highly committed both to: 

– enhancing their engagement with the Ukraine and 

– maintaining a close relationship to encompass political association and economic 

integration. 

As a result, the Ukraine and the EU have expanded their cooperation in relation to several 

sectors during recent years: 

– Firstly, by virtue of the EU-Ukraine Association Agreement (AA) of September 2014, 

which has become the legal basis and comprehensive framework for EU-Ukraine relations. It is 

aimed at achieving closer cooperation with the EU and the economic integration of the Ukraine. 

This agreement provides a shared commitment to a close and lasting relationship based on common 

values. 

– Secondly, the cooperation between the EU and the Ukraine has led to the signing of the 

Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). 
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It offers the Ukraine a framework for modernizing its trade relations and for economic 

development by adopting EU legal and economic standards. 

Within this context, the role and function of the Antimonopoly Committee of Ukraine 

(AMCU) is of utmost importance: 

• it expressly acts as the national authority of Ukraine responsible for promoting and 

enforcing the implementation of the existing competition law in a transparent and non-

discriminatory way. 

• Additionally, AMCU as the main public authority responsible for competition policy 

reforms in the Ukraine, is supposed to enhance the competitiveness of the Ukrainian economy by 

aligning the internal Ukrainian competition law to international and European standards. 

So, in line with these distinct functions and responsibilities the current project will in the next 

three years support AMCU and the Ukraine in the effort: 

• to achieve increased transparency and consistency of its competition policy 

• by adopting EU standards, norms and best practices. 

Through the alignment of rules regulating merger and acquisitions to the acquis and the 

implementation of competition law and policy in line with European standards, the present 

Twinning project will also support the Ukraine-2020 Strategy and the Memorandum of 

Understanding with the European Commission for the Macro-Financial Assistance Programme. 

Why does Ukraine have to manage competition law at all? The answer is quite simple: 

• Competition is the fundamental principle and the driving force of every market economy. 

• And: the protection of competition is a key regulatory policy objective in every market 

economy. 

In a free market economy there is no central body, e.g. the State, which plans which goods 

need be produced and at which price they should be sold. Instead it is the market place that makes 

this determination depending on supply and demand. 

The free interaction of market players – producers, traders, service providers and, in particular 

consumers – enables prices to be determined by the market, which in turn performs an important 

steering function for the exchange of goods and services. In particular: 

• The prices achieved are a good indicator of the areas in which suppliers can use their 

resources, e.g. machines, in the best and most efficient way. And: 

• The prices also indicate to consumers where they can achieve best value for money . 

Competition on free markets allows customers and suppliers to switch to another company by 

offering or buying comparable goods or services at a better price or subject to better conditions. 

So consumers, in particular, benefit from a competitively organised market because they can select 

from a wide range of offers of those goods and services which best match their expectations (e.g. 

quality, value for money and service). 

Companies, on the other hand, benefit from competition too: they can offer their customers 

goods and services at reasonable prices. This way they can achieve higher turnover and profits. 

Poor service or excessive prices may, on the other hand, be “punished” with financial loss or even a 

complete elimination of the respective company from the market. 

The national economy too will profit by increased productivity of Ukrainian companies due 

to: reductions in price and cost, improvement to quality and choice; technological advancement. 

For the individual company however, that has to compete with other companies in their own 

market, competition is often considered to be burdensome and inconvenient. Therefore there are 

always reasons for companies to try to impede competition. Those anti-competitive behaviours can 

in the extreme case completely eliminate competition. 

At this point competition agencies like AMCU in the Ukraine or Bundeskartellamt in 

Germany have to intervene. Their role is to prevent anti-competitive behaviour and ensure, that 

there is a level playing field for all companies in the respective market allowing fair competition to 

take place. 

Positive is, we don’t have to start at the very beginning. We know that in the field of 

competition Ukraine is well advanced. In the last years Ukraine has made considerable progress 

towards: 
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– building a comprehensive and well-designed statutory framework; 

– establishing institutions with responsibility for competition policy and  

– implementing advocacy and law enforcement. 

When measured against the magnitude of the obstacles that faced the Ukraine in the early 

1990s – and which have continued to exist to the present time – these are considerable 

achievements which should be acknowledged and which we can build on. 

Via its Ukraine 2020 strategy and the corresponding action plan the Ukrainian government 

has identified competition policy as one of its priority reform projects. 

That’s where we can bring in our experience and offer our support: 

• We will begin by several procedural regulations still requiring adjustments to comply with 

EU standards. 

• And we will identify the resources needed to ensure effective implementation of competition 

law and policy as well as its enforcement. The OECD-report of 2008 and an UNCTAD Peer 

Review in 2013 underline that the current structures are not yet in line with international standards. 

Germany is very much committed in supporting neighbouring countries – not only, but in 

particular, through European twinning projects. Until now Germany has taken part in over 150 

Twinning projects, 18 of which have been in the field of competition. 

Germany has advised the competition agencies of 9 different counties [Estonia, Poland, 

Croatia, Marocco etc.] Twinning is a very effective instrument for the following: 

– to build stable international cooperation; 

– to support neighbouring countries of the EU in their efforts; 

– to establish a sound legal and institutional framework; 

– which in turn is the precondition for the integration of the beneficiary countries in the 

world economy and for the access to the European markets. 
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В своїй програмі «Жити по-новому!» український президент зазначає, що 

Антимонопольний комітет України має стати ключовим економічним регулятором. А це 

означає його відхід від пасивного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції та включення в реалізацію більш широкого кола завдань 

стратегічного розвитку вітчизняної економіки, одним з основних серед яких, певно, є 

забезпечення балансу у відносинах між державою, яку він представляє, та великим, 

наділеним ринковою владою бізнесом, який він покликаний регулювати.  

В ситуації наявності великого масиву обмежень інституційного і підприємницького 

монополізму, сформованих вітчизняним законодавством та взятими на себе Україною 

міжнародними зобов’язаннями, з одного боку, і нагальною потребою стимулювання 

відновлення, модернізації та запуску механізмів сталого розвитку вітчизняної економіки з 

іншого, актуальним стає зміна базового стандарту вітчизняної конкурентної політики. Досі 

вона відповідала симбіозу двох таких стандартів: стандарту домінування та стандарту 

суттєвого обмеження конкуренції (Substantial Lessening of Competition (SLC), з перевагою 

останнього. Ці стандарти, будучи вдалими базовими рамками для побудови і реалізації 

конкурентної політики в розвинених економіках на еволюційній стадії їх трансформації, не 
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задовольняють повною мірою існуючих потреб сучасної української економіки 

революційного етапу трансформації. А тому ми пропонуємо її переведення до стандарту 

суспільного інтересу, що свого часу підтримав і навіть забезпечив ефективний розвиток 

канадської, британської, австралійської та ряду інших розвинених економік. 

Відмінність цього стандарту від попередніх полягає у тому, що рішення щодо 

допустимості концентрації чи узгоджених дій, інших ризиків для розвитку конкуренції 

приймається конкурентним відомством з урахуванням більш широкого кола аргументів 

порівняно з суто обмеженням конкуренції на певному релевантному ринку. Якщо такі 

обмеження конкуренції та сформована завдяки їм ринкова влада забезпечать досягнення 

позитивних суспільних ефектів на кшталт стимулювання науково-технічного прогресу, 

зростання рівня регіональної /національної конкурентоспроможності, забезпечення 

належного рівня зайнятості, особливо у депресивних регіонах, підвищення рівня і якості 

життя населення та ін., то відповідний стандарт забезпечить легітимізацію такого обмеження 

конкуренції. А отже, отримуємо доступний, легальний й активно використовуваний 

розвиненими країнами інструмент стимулювання погодженого розвитку суб’єктів ринкової 

влади і держави з метою прискорення темпів та коригування векторів трансформації 

національної економіки.  

При цьому слід зазначити, що навіть ті розвинені країни, які не декларують 

застосування стандарту суспільного інтересу (табл. 1) сьогодні вдаються до його фактичного 

використання, і роблять це не тільки на рівні правозастосування, але й на рівні 

нормотворення. Так, наприклад, США, чиє конкурентне законодавство формально 

побудовано на стандарті суттєвого обмеження конкуренції, починаючи з 1980-х років 

відзначається поступовим послабленням порогових вимог щодо нотифікації горизонтальних 

концентрацій й загальним більш лояльним ставленням до таких угод у світлі зростаючої 

глобалізації. Черговий акт такого послаблення спостерігаємо у 2010 році, коли Федеральною 

Торговельною Комісією разом з Міністерством юстиції США було підвищено порогові 

значення Індексу Херфіндаля-Хіршмана як індикатора підвідомчості відповідних угод 

процедурі нотифікації на 500 – 700 пунктів (для низько концентрованих ринків із 1000 до 

15000, а для помірно концентрованих – з 1800 до 2500 [1, c.19]). 

 

Таблиця 1 

Базові стандарти конкурентної політики в окремих країнах світу, 2012 р. 

Базовий стандарт конкурентної 

політики 
Країни застосування 

Стандарт домінування  
Австрія, Данія, Фінляндія, Німеччина, 

Швейцарія, Туреччина. 

Стандарт суттєвого обмеження 

конкуренції 

Франція, Ірландія, Японія, Нова Зеландія, 

Норвегія, США, Україна. 

Стандарт суспільного інтересу 
Австралія, Канада, Китай, Індія, 

Великобританія, Швеція. 

Джерело: складено автором за даними [2] 

 

Досі в Україні застосовувалися лише окремі аспекти дії цього стандарту – захист 

концентрації /узгоджених дій суб’єктів господарювання на підставі перевищення 

позитивним ефектом такої концентрації/узгоджених дій негативних наслідків обмеження 

конкуренції [3, с. 25]. Втім виключний характер такого захисту і його надзвичайна 

складність, що проявляється через залучення широкого кола експертів, тривалу процедуру 

дослідження, високий рівень прийняття рішення (право прийняти відповідне рішення має 

виключно Кабінет Міністрів України) призвели до його фактичної нефункціональності. За 

понад 13 років з моменту законодавчого закріплення відповідної можливості захисту 

концентрації /узгоджених дій суб’єктів господарювання вона використовувалась тільки  

6 раз, і лише в чотирьох випадках концентрації державних активів такий дозвіл було надано. 



42 
 

При цьому часовий лаг між моментом первинної нотифікації таких угод та отриманим 

дозволом коливався від кількох місяців до двох років. Така статистика свідчить про 

неефективність існуючого механізму та дійсну потребу повного переходу вітчизняної 

конкурентної політики на стандарт суспільного інтересу як такий, що здатен забезпечити 

оперативну реакцію держави на зміну стратегічних потреб національного великого бізнесу (в 

тому числі, приватного) та економіки в цілому в сучасному  

мінливому світі. 
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Світова економічна система вступає в нову фазу свого розвитку, яка характеризується 

переходом від індустріального до постіндустріального способу виробництва, що 

характеризується інноваційною спрямованістю. Даний перехід являє собою формування 

шостого технологічного укладу з новими лідируючими галузями, які здебільшого 

зорієнтовані насамперед на передові наукомісткі технології. Ключовим фактором 

конкурентоспроможності національної економіки стає, як наслідок, здатність безперервно 

продукувати нові знання як основу для впровадження технологічних, продуктових та 

організаційних інновацій. 

Одним із основних підсумків XX ст. стала можливість ведення бізнесу на основі 

прямих рівноправних зв’язків між усіма учасниками за допомогою структури, що отримала 

назву «мережа». Існуюча на даному етапі загальнодоступність мережевих взаємин та їх 

свобода від просторово-часових обмежень забезпечені досягненнями в сфері інтернет- і 

нанотехнологій, нової енергетики, а також генної інженерії. 

Інтернет-технології забезпечують зміну форми існування економічних відносин, а 

також процесу створення нематеріальних благ, особливість якої полягає в мережевому 

характері її структури, низькій собівартості, а також в тому, що усі бізнес-процеси 

відбуваються он-лайн. В результаті розмиваються відмінності між фізичною та юридичною 

особою, підприємництво набуває форми окремої «особистості». Таким чином, мережа знімає 

з окремої фірми певні соціально-політичні та економічні обмеження, тим самим відкриваючи 

перед нею нові економічні перспективи. 
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Мережева структура (мережа) як економічна категорія представлена досить широким 

спектром визначень у науковій літературі. Ці позиції з певною мірою умовно можна 

поділити на три основні групи в залежності від об’єкта та предмета дослідження: 

1) мережу як спосіб взаємодії по вертикалі та по горизонталі організацій, самостійних в 

правовому, але залежних в економічному відношенні; 

2) мережу як спосіб інтеграції організацій ‒ об’єднання їх через систему вертикальних 

та горизонтальних коопераційних угод, контрактів як спосіб координації їх діяльності та 

залучення нових партнерів; 

3) мережу як інститут, що визначає правила взаємодії та інтеграції підприємств 

економічних суб’єктів, які поділяють близьку систему цінностей. Інституційний напрямок 

мотивує організації активізувати свою діяльність та змушує їх розвиватися відповідно до 

основних правил, вимог та норм навколишнього мережевого (корпоративного) середовища. 

Кевін Келлі в роботі «Нові правила для нової економіки» сформулював ряд 

особливостей «мережевої економіки». До найважливіших з них необхідно віднести наступні 

закономірності: 

‒ в мережевій економіці цінність продуктів праці випливає з їх множинності, що 

суперечить двом фундаментальним аксіомам епохи індустріальної економіки ‒ цінність 

продукту пов’язана з рідкістю, а надлишок речей знижує їх цінність; 

‒ цінність участі в мережевій економіці зростає експоненціально числу учасників 

спільної господарської діяльності, і це зростання включає в мережеву економіку все нових та 

нових учасників; 

‒ властиві мережевій економіці низькі постійні витрати та швидке поширення 

продукції зменшують часовий інтервал до початку швидкого зростання в порівнянні з 

індустріальною економікою; 

‒ в мережевій економіці збільшення віддачі від результатів виконуваної роботи 

забезпечується всією мережею і розподіляється в ній між усіма учасниками процесу; 

‒ в умовах розвитку мережевої економіки цінність виробленої продукції зростає 

пропорційно зростанню потреб при зниженні їх вартості; 

‒ механізми мережевої економіки призводять до зростання зацікавленості учасників 

спільної діяльності у використанні «відкритих систем»;  

‒ в умовах мережевої економіки відбувається інтенсивне заміщення «важких та 

матеріальних» субстанцій «легкими та інформаційними» при інтенсивному зростанні 

«інтелектуальної складової»; 

‒ мережева економіка за аналогією з біологічними системами характеризується 

активним проявом механізмів самоорганізації і самовідновлення. 

Внаслідок цього в процесі розвитку мережевої економіки об’єктивно відбуватиметься 

демонтаж індустріальної економіки і створення гнучкої мережі нових структур та нових 

форм організації виробничої та економічної діяльності. Економічні переваги мережевих 

форм полягають у створенні кращих комунікацій, ніж це може зробити ринок, полегшенні 

координації перед обличчям змін, значимість яких не може бути повністю передана або 

зрозуміла через цінові сигнали.  

На думку С. І. Паринова і Т .І. Яковлева, можна виділити чотири основні процеси, які 

посилюють мережеву економіку: 

‒ розвиток та поширення інтернет-технологій; 

‒ наявність критичної маси економічних агентів та відповідної інфраструктури, що 

робить можливим їх діяльність («network externalities»). Численні спроби індивідів і 

організацій використовувати можливості глобальної мережі призводять до розширення 

масштабів соціально-економічної діяльності в мережевій економіці; 

‒ різні види економічної інфраструктури також стають більш ефективними, коли 

починають користуватися можливостями інтернет-технологій. Це призводить до 

модернізації інфраструктури в економіці та створення мережевих інституційних структур. 

Саме мережева економіка більшою мірою відповідає людським прагненням щодо таких 

фундаментальних властивостей, як знецінення повторів та автоматичних операцій, цінність 
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оригінальності, уяви та здатності до творчості. Мережева економіка, що складається з 

відносин, побудованих на прямих рівноправних зв’язках, характеризується низькою 

потребою в формальних організаційних структурах, високою швидкістю здійснення подій, а 

також гранично розосередженим, гнучким та залежним від інновацій виробництвом. Дані 

обставини, з одного боку, вкрай ускладнять державний контроль економічних відносин, 

особливо в частині здійснення оподаткування, а з іншого боку, призведуть до створення та 

запровадження нововведень, що є основною умовою економічного успіху. 

Разом з тим, незважаючи на те, що мережева економіка має безліч переваг перед 

традиційним варіантом розвитку економіки, вона має і ряд недоліків, які необхідно 

враховувати: відсутність регулюючої функції структури організації; складність забезпечення 

в умовах існування асиметрії інформації; надмірна залежність від кадрового складу; 

надмірне ускладнення відносин, що випливає з різнорідності членів мережі; висока 

залежність як від ринку, так і від ресурсів. 

На сьогодні слабо дослідженими є не тільки економічні, а й соціально-культурні 

наслідки формування мереж. Не зовсім ясно, як буде відбуватися формування соціальних 

норм поведінки господарюючих суб’єктів між собою та у відносинах з громадськими 

інститутами. Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що існують як позитивні, так і 

негативні сторони у розвитку мережевих форм організації економіки, які потребують 

захисної реакції держави у забезпеченні стабільності та безпеки господарської системи. 
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Різні тенденції заставляють підприємства об’єднуватися у мережі. Виробництво 

необхідних товарів високої якості за прийнятною ціною і готових до реалізації в конкретних 

часових межах завжди було і залишається фундаментальною потребою ринку. За цих умов 

вагомість кожного учасника мережі для підвищення конкурентоспроможності (КСП) стає все 

більш очевидною, причому не важливо, постачальник це, клієнт чи залучений під 

конкретний проект партнер. Здатність оперативно реагувати на ринкові сигнали, 

пропонувати швидке виготовлення та постачання товару за індивідуальним замовленням або 

інноваційний товар потребує синхронізації всієї виробничої діяльності, який можуть 

здійснити чисельні підструктури мережі. 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/224977/source:default
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Цілі мережі – оптимізація діяльності підприємств повного циклу, процесів ланцюгів 

постачання сировини і матеріалів та реалізації готової продукції, а також створення 

інформаційної бази для аналітичного центру прийняття рішень. Очевидно, що для 

підвищення конкурентоспроможності при створенні мережевих структур потрібна більш 

глибока реорганізація внутрішніх бізнес-процесів в напрямі збільшення ступеня 

співробітництва та взаємодії, ніж при традиційних процесах. Інформаційна система повинна 

бути інтегрованою і містити впорядковану інформацію про всіх агентів мережі, а також 

інформацію від постачальників, торгових партнерів, клієнтів та забезпечувати її своєчасний 

розподіл у різні ділянки мережі.   

Серед ринкових тенденцій, які створюють проблеми для окремих підприємств і 

обґрунтовують потребу об’єднання підприємств в мережі для підвищення КСП, виділимо:  

‒ глобалізацію бізнесу та посилення міжнародної конкуренції; 

‒ появу глобальних швидкозмінних ринків, де фірми постійно генерують інноваційні 

продукти, послуги та технології; 

‒ прискорення процесів оновлення технологій та їх проникнення через кордони 

галузей і держав; 

‒ суттєве зростання невизначеності бізнес-середовища, що вимагає нетрадиційних 

методів адаптації до неї та обмежену раціональність економічних агентів; 

‒ бурхливий розвиток внутрішньо- і міжфірмових комп’ютерних мереж, виникнення 

нового типу ділових комунікацій, асиметричність інформації та зниження витрат на 

управління потоками інформації. 

Об’єднання підприємств в мережі є надзвичайно вагомим для компаній, які працюють в 

різних галузях і займають різні позиції в ланцюгах постачання або тих, які конкурують в 

різних областях, відповідно, їх стратегії можуть суттєво відрізнятися.  

Як відмічено у статті Радаева В. В. «Рынок как переплетение социальных сетей» [1], 

мережевий підхід не зводиться до окремого дисциплінарного напряму, а претендує на 

універсальність та самостійність. Він пропонує фокусуватися не на самих агентах, незалежно 

від їх вигляду, мотивів, норм і цінностей, якими вони керуються у своїх діях, а на зв’язках 

між агентами мережі. Структура мережевих зв’язків та позиціювання в мережах 

розглядаються як ключові властивості агента, що визначають його місце не лише серед 

інших учасників, але й ідентичність його самого. Широке поширення мережевого підходу 

базується на тому, що його прихильникам вдалося створити сукупність операційних 

інструментів, які опираються на стрімкий прогрес комп’ютерних методів обробки й аналізу 

даних. 

Постійні контакти дозволяють учасникам мереж обмінюватися корисною інформацією, 

здійснювати взаємоконтроль і оперативно вирішувати конфліктні ситуації. Довготривалі 

стосунки допомагають формувати соціальний капітал у вигляді накопичення взаємних 

зобов’язань, формують довіру та ділову репутацію. Через мережі підтримується конкурентна 

напруга і одночасно здійснюється взаємна підтримка, спрямована на загальну стабілізацію 

ринку. Мережі дозволяють також сформувати структури представництва колективних 

інтересів, на основі яких формуються асоціації, що лобіюють інтереси окремих груп в 

структурах державної влади. Як результат, договірні відносини між учасниками ринку 

доповнюються соціальними відносинами або частково заміщуються ними, що лише 

стимулює отримання взаємної вигоди від ринкового обміну. 

 Основними результатами процесу виникнення мережевих структур для підвищення 

КСП підприємств автор вважає: 

‒ адаптивність підприємств до умов, що змінюються; швидка реакція на зміну 

кон’юнктури ринку; 

‒ концентрація діяльності підприємств на пріоритетних областях спеціалізації, на 

унікальних процесах; 

‒ істотне зниження середніх витрат виробництва, їх раціональна структура та ефект 

масштабу;  
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‒ ефект підвищення ефективності трансакцій через накопичування людського капіталу 

у формі знань, умінь та навичок агентами у складі мережі; виключення дублювання 

використання кваліфікованої робочої сили; 

‒ збільшення частоти та інтенсивності транзакцій через спеціалізацію на окремих 

бізнес-операціях в процесі збільшення чисельності об’єктів та суб’єктів у мережевих 

об’єднаннях; залучення до спільної діяльності у рамках мережі найкращих партнерів, 

вилучення тих агентів, які не виконують вимоги мережі; 

‒ інформатизація активів, що забезпечує повторюваність ділових операцій та 

групування елементів;  

‒ однорідність суб’єктів мережевого об’єднання за видами економічної діяльності, 

територіальній або іншій класифікаційній ознаці. 

Отже, в умовах глобалізації суспільства та стрімкого поширення інформаційно-

комп’ютерних технологій, досягнення реалізації цілей окремих економічних структур 

досягається завдяки формуванню організаційного ресурсу нового типу через запровадження 

принципів мережевого ефекту та положень системи мережевої взаємодії. 
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Взаємозв’язок між конкурентоспроможністю національних економік і розвитком 

держави загального добробуту має вирішальне значення для розуміння того, чи система 

соціальної безпеки у відкритій економіці здатна гарантувати убезпечення людей від 

усезростаючих ризиків глобалізації. Ортодоксальна економічна наука розглядає добробут в 

контексті переважно державної активності як компроміс між ефективністю та 

справедливістю. Однак ресурсне забезпечення усезростаючих потреб громадян через 

публічні фінанси стає щораз усе більш обтяжливим тягарем для більшості економік, навіть 

високорозвинутих країн світу, а, отже, актуалізуються вимоги до нових підходів побудови 

держави добробуту, механізмів її фінансування у коротко- та довгостроковому періодах.  

Державу добробуту нерідко порівнюють із дірявим відром, з якого витікають ресурси, 

накопичені в результаті економічного зростання [1]. Надмірний соціальний захист та 

соціальна рівність, на думку багатьох вчених, несумісні із економічною ефективністю, адже 

зростання економіки уповільнюється у періоди посилення державних інтервенцій. Проте це 

дуже спрощений погляд на зв’язок між економічним розвитком та соціальною політикою. 

Новітні теорії апелюють до більш складних взаємозв’язків між економічними та соціальними 

індикаторами, а також їх впливом на добробут. Також приклад деяких країн (зокрема, 

Нідерланди, Данія) демонструє успішне поєднання егалітарних соціальних цілей із 

економічним зростанням та конкуренцією, а підхід А.Сена наголошує [2], що соціальний 

захист сам по собі може розглядатись як джерело добробуту, оскільки розширює свободу 
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вибору для економічної, соціальної та політичної інклюзії громадян. В результаті сьогодні 

усе частіше соціальні видатки починають розглядатися не просто як непродуктивні поточні 

витрати, але й як довгострокові соціальні інвестиції у стабільність економічної системи.  

Отже, взаємозв’язок економічної системи, суспільства й добробуту можна представити 

у вигляді схеми, наведеної на рис. 1. Економіка в ній виступає отримувачем від суспільства 

наявної пропозиції праці, соціальної згуртованості та схильності до ризиків, водночас 

забезпечуючи суспільну зайнятість, споживання та рівність. Економічне зростання є метою 

розвитку як за рахунок підвищення ефективності (з боку пропозиції), так і за рахунок 

збільшення споживання та інвестицій (з боку попиту). Суспільство, в свою чергу, запобігає, 

пом’якшує та мінімізує ризики системи соціального забезпечення, одночасно пред’являючи 

попит на задоволення як індивідуальних, так і суспільних потреб населення (соціальна 

справедливість).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель взаємозв’язку добробуту, суспільства й економіки* 

*Побудовано автором на основі [1; 3] 
 

Добробут пов’язаний з економічною системою двома напрямками:  

1) пряма економія витрат, які генерує держава добробуту (втрати через брак 

соціального захисту) та запит на конкретну модель соціальної безпеки (різновиди політики 

добробуту);  

2) опосередковані вигоди, що отримує суспільство через добробут його громадян, які 

водночас стають факторами розвитку та інтеграції.  

Стосовно конкурентоспроможності, то зростання сукупних державних видатків (GE), 

чим зазвичай характеризують державу добробуту, справляє неоднозначний вплив на Індекс 

глобальної конкурентоспроможності (GCI). Так, як видно із табл. 1, в більшості країн ОЕСР 

протягом останніх 10 років відбулося суттєве зростання державних витрат відносно ВВП, 

виняток становлять лише Австрія, Канада, Швейцарія та Німеччина. І якщо у Австрії 

скорочення показника «державні витрати до ВВП» поєднувалось із падінням рівня 

конкурентоспроможності економіки, а в Канаді практично не вплинуло на GCI, то в 

Німеччині та Швейцарії незнане скорочення державних витрат відбувалось на фоні 

зростання рівня конкурентоспроможності національних економік (Швейцарія – із восьмого 

на перше місце, Німеччина – з 13-го на 5-те місце). 

Країни ОЕСР, в яких протягом 2005 – 2015 рр. відбулося зростання державних витрат, 

можна розділити на дві групи. До першої можна віднести країни, в яких зростання показника 

GE супроводжувалось зростанням GCI (наприклад, Бельгія, Франція, Ірландія, Люксембург, 

Нідерланди, Японія, Нова Зеландія, Великобританія). До другої – країни, в яких зростання 

показника GE супроводжувалось зниженням GCI (наприклад, Данія, США, Фінляндія, 

Греція, Ісландія, Італія, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Австралія).  
 

 

 

Таблиця 1 

Динаміка показника сукупних державних видатків (GE) та рівня 

конкурентоспроможності (GCI) країн ОЕСР*  

Профілактика, 

пом’якшення та 

управління ризиками  

Втрати через 

брак соціального 

захисту  

Попит на 

кваліфікації та 

навички з боку 

фірм 

Попит на 

задоволення 

усезростаючих 

потреб 

Зайнятість, споживі витрати, 

рівність можливостей  

Людський капітал, соціальний 

капітал, схильність до ризику 

Добробут 

Економіка Суспільство  
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Країни 

2005 р. 2010 р. 2015 р. 

GE, % 

GDP 

GCI, 

rank 

GE, % 

GDP 

GCI, 

rank 

GE, % 

GDP 

GCI, 

rank 

1 2 3 4 5 6 7 

Країни, в яких скорочуються державні витрати 

Австрія 48,2 17 45,3 17 47,7 21 

Канада 17,8 15 18,8 9 16,7 15 

Швейцарія 17,7 8 16,5 1 17,1 1 

Німеччина 30,4 13 31,2 7 28,4 5 

Країни, в яких зростають державні витрати 

Бельгія 40,4 25 43,4 18 45,2 18 

Франція 45,4 27 49,6 16 49,2 23 

Ірландія 30,4 30 62,7 25 35,9 25 

Люксембург 38,0 26 39,7 21 39,9 19 

Нідерланди 37,2 12 42,5 10 41,9 8 

Японія 16,0 9 18,6 8 19,2 6 

Нова Зеландія 30,9 18 45,8 20 32,5 17 

Великобританія 39,4 11 43,9 13 39,8 9 

Данія 34,9 5 42,1 5 41,9 13 

США 20,6 2 26,2 2 22,9 3 

Фінляндія 35,5 1 39,3 6 41,7 4 

Греція 43,2 37 50,8 71 48,5 81 

Ісландія 29,9 10 37,6 26 33,2 30 

Італія 38,4 47 41,7 48 42,9 49 

Норвегія 33,5 6 35,3 14 36,1 11 

Португалія 41,7 24 44,6 43 47,9 36 

Іспанія 16,8 23 19,7 33 21,5 35 

Швеція 32,9 3 32,8 4 33,1 10 

Австралія 25,6 14 26,8 15 26,5 22 

*Побудовано автором на основі [4; 5] 
 

Загалом, на рівень конкурентоспроможності прогрес держави добробуту як за 

витратами, так і доходами, справляє вплив за досить складними конфігураціями 

інституційних факторів, які важко звести однозначно до позитивних чи негативних векторів 

впливу. Якість інститутів, рівень демократії, корупції, тонізації економіки нерідко є більш 

важливими критеріями, що визначають конкурентоспроможність економічних систем, ніж 

просто розширення масштабів державної участі в економіці.   
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Конкурентнa політикa України в умовaх євроінтеграції не може розроблятися і 

впроваджувaтися без урахування міжнародного досвіду прийняття і застосування 
конкурентного законодавствa, адже проблемні питання розвитку конкуренції постійно 
перебувaють у центрі уваги міжнародних економічних організaцій тa є предметом 
міжнародної координації та взаємодії. Саме тому міжнародний досвід розвитку конкурентної 
політики набуває вагомого значення в процесі інтернaціоналізації та глобалізації 
господарського життя України. 

Сутність конкурентної політики держави досліджують такі міжнародні організації, як 
Світова організація торгівлі (СОТ), Світовий банк, ЮНКТАД тощо. Так, Світова організація 
торгівлі визначає конкурентну політику як весь спектр заходів, що використовуються для 
розвитку конкурентної структури ринків і конкурентної поведінки суб'єктів господарювання, 
не порушуючи при цьому норми конкурентного законодавства [3]. За визначенням Світового 
банку, конкурентна політика – це заходи державної влади, які безпосередньо впливають на 
поведінку підприємств і структуру промисловості. Відповідно конкурентна політика 
включає: політику, яка посилює конкуренцію на регіональних і національних ринках; 
конкурентне законодавство, також відоме як антитрестівське або антимонопольне [4]. 

Вже понад сто років у розвинених країнaх світу використовується конкурентнa 
політикa. За цей проміжок часу нaкопичено немаленький досвід стимулювaння економічної 
конкуренції та регулювaння діяльності монополій. Аналізуючи конкурентну політику у цих 
країнах, спостерігається, що гaрантом тa ініціатором конкуренції і самостійності 
підприємництва є держава, якa сприяє розвитку систем організаційної та правової підтримки 
конкурентної сфери. Також типовим явищем для економічно розвинених країн є дуже 
жорсткі санкції зa порушення конкурентного зaконодавства. 

У всіх країнах, незалежно вiд особливостей конкурентної політики, є забороненими дії, 
щo відносяться дo горизонтальної фіксації цін, домовленостей про взаємний продаж, 
пов'язаних продажів, змови про частку ринку тoщо. Проте інституційне регулювання 
конкуренції у країнах з розвинутою економікою є різним. Одні інститути працюють під 
значним впливом національних міністерств економіки тa їх структурних підрозділів, у інших 
країнах вони незалежні [1, с. 213]. 

У Японії конкурентна політика є одним з основних розділів Плану індивідуальних дій, 
який було представлено в 1996 р. У Канаді підтримка конкуренції є вирішальним чинником 
національної і міжнародної економічної політики. У США антитрестівська політика полягає 
у підтримці «свободи конкуренції» та забороні монополій. У країнах-членах ЄС конкурентна 
політика є дворівневою: перший рівень – система державного захисту і розвитку конкуренції 
та здійснення відповідної політики на національних ринках країн. Кожна країна формує 
власні, властиві лише їй основні засади розвитку конкуренції. Другий – конкурентна 
політика на спільному ринку ЄС, правовою базою здійснення якої є конкурентне 
законодавство ЄС. Обидва рівні є взаємопов’язані. Розробку та контроль за застосуванням 
правил конкуренції у ЄС здійснює Комісія з питань конкуренції, яка виявляє порушення, 
приймає постанови про запровадження санкцій або визнає недійсними угоди у 
підприємницькій діяльності [2, с. 125]. 
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При порівнянні конкурентного законодавства України з кращими міжнародними 
практиками стає зрозуміло, що законодавча база України все таки потребує значних змін, 
однак реформи та зміни мають тoркнутися не стільки текстів кoнкурентного зaконодавства, 
скільки правозастосовної діяльності Антимонопольного комітету України, яка має бути 
більш чітко орієнтовaна на відповідність нaйкращій міжнaродній прaктиці. Цьому сприятиме 
реалізація Проекту Європейського Союзу Twinning UA/49 «Підтримка інституційної 
спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень ринків та 
ефективності застосування конкурентного законодавства з метою наближення до стандартів 
ЄС», який розпочався з 1 липня 2016 року.  

Досвід провідних країн світу показує, щo дієвість конкурентної політики не завжди 
відповідала тим замислам, які були в oснові її розробки. Ефективність конкурентної політики 
чимало залежала від тієї рішучості, з якою уряд запроваджував їх у життя, і від інтерпретації 
їх судами. 

Отже, цілі та пріоритети конкурентної політики України повинні бути відображені у 
системі поступових кроків адаптації національної економіки дo світових глобалізаційних та 
євроінтеграційних процесів. Головним механізмом покращення конкурентних переваг 
України є здійснення внутрішніх реформ як у законодавчій, так і у правозастосовній сферах 
та зміна векторів зовнішньоекономічної політики. Також зусилля держави слід направити нa 
формування сприятливого бізнес-середовища, яке дозволить реалізувати наявний 
інноваційний тa людський потенціал, тa стане передумовою поступового підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності України. 
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В современном мире, для обеспечения устойчивого развития, а, следовательно, 

экономического роста и конкурентоспособности страны, важное стратегическое значение все 
больше приобретают сферы науки и образования. Конкурентоспособность страны определяется 
факторами, среди которых важную роль играют уровень образованности населения, научный 
потенциал, опыт успешных проектов и, как результат, человеческий капитал.  

В международных рейтингах конкурентоспособности Украину относят к развивающимся 

странам, т.е. характеризующимися повышенной политической и экономической 

нестабильностью, неблагоприятным инвестиционным климатом и чрезвычайно высокими 

рисками хозяйственной деятельности. По ежегодным данным отчета Всемирного 

экономического форума, Украина значительно уступает странам с развитой экономикой [5]. В то 

же время, и это чрезвычайно важно отметить, что одной из причин причисления Украины к 

разряду развивающихся стран является то, что человеческий капитал страны – это самый 
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недооцененный актив. Известно, что две трети национального богатства современной 

экономики приходится на человеческий капитал, формируемый в высшем образовании. 56% 

ВВП вырабатывают специалисты с высшим образованием. Но главное, высшее образование дает 

человеку три основные возможности – быть развитой личностью, успешным в жизни, быть 

конкурентоспособным на рынке труда и способным сделать сознательный гражданский выбор. 

Поэтому, качественным можно назвать образование, обеспечивающее реализацию всех этих 

трех возможностей. Чтобы продемонстрировать, чем на самом деле должен стать университет 

для конкурентоспособности страны, следует вспомнить пример Японии. Около 20 лет назад 

Гюнтер Паули, автор проекта «Синяя экономика – 10 лет, 100 инноваций, 100 миллионов 

рабочих мест» [1], изложил свою идею «Нулевых выбросов» Эйтору Гургулину де Соуза, 

ректору университета ООН в Токио. Тот сразу же взял его на работу как своего специального 

советника. Университет стал «воротами» и «лабораторией» этой идеи. Вскоре концепция 

«Нулевых выбросов» была распространена в Японии и других странах. Частные японские 

компании быстро начали инвестировать в технологии и оборудование, чтобы на практике 

реализовать эту оригинальную концепцию, повышая конкурентоспособность страны.  

Среди основных проблем и рисков, которые фиксирует утвержденная Указом Президента 

Украины от 25 июня 2013 года № 344/2013 «Национальная стратегия развития образования в 

Украине на период до 2021 года» – несколько напрямую характеризуют именно высшее 

образование. Это: недостаточная ориентированность структуры и содержания профессионально-

технического, высшего и последипломного образования на потребности рынка труда и 

современные экономические вызовы, недоработка эффективной системы трудоустройства 

выпускников высших учебных заведений, их профессионального сопровождения, 

несовершенство системы национального мониторинга и оценки качества высшего  

образования [3]. По показателям охвата высшим образованием Украина входит в первую 

десятку стран мира. На душу населения вузов больше, чем, например, в Великобритании или во 

Франции: более 800 учреждений, из них 325 имеют ІІІ – ІV уровень аккредитации. Но, к 

сожалению, количество вузов не конвертируется в качество образования. А само высшее 

образование не коррелирует с конкурентностью человеческого капитала. Хотя мы и на 10-м 

месте в мире по охвату высшим образованием, но на 47-й позиции по его состоянию. Очевидно, 

что Украина «перепроизводит» специалистов с высшим образованием. Является фактом, что 

качество высшего образования не удовлетворяет рынок труда. Лишь 30% выпускников 

украинских вузов устраиваются на работу по специальности в течение года после получения 

дипломов. В развитых странах этот показатель составляет 60 – 90%. Около 7% молодых людей 

сразу после окончания учебы обращаются в службу занятости с просьбой зарегистрироваться на 

бирже труда.  

Несмотря на наличие отдельных прогрессивных научных школ и университетских 

лабораторий, украинские вузы не вырабатывают сегодня достаточного объема именно новых 

знаний. Кто-то скажет, что на это не хватает средств. С одной стороны – да, в высшей школе 

работают 80% кандидатов и 90% докторов наук, имеющихся в стране, вместе с тем 

финансирование научной и научно-технической деятельности направляется большей частью в 

другие учреждения. В результате по объемам финансирования этой деятельности (6,3%) сектор 

высшего образования уступает другим – академическому и предпринимательскому [2, с. 26]. С 

другой стороны, Украина тратит на высшее образование большую долю общего бюджета 

образования – 31% по сравнению с 25% в среднем по ЕС. Почти половина средств, 

используемых на высшее образование в целом, – это средства из негосударственных 

источников. В странах ЕС на внебюджетные источники приходится лишь от 3%. А из 

государственного бюджета страны ЕС в среднем выделяют на высшее образование 1,3% ВВП [2, 

с. 26]. В Украине этот показатель в последнюю пятилетку колеблется на уровне 2,3% ВВП. 

Однако в абсолютных показателях в перерасчете на одного студента это, конечно, 

недостаточный уровень финансирования. Но, как заметил экономист Милтон Фридман,  

«заявляют, что система просвещения более всего нуждается в дополнительных средствах на 

строительство новых сооружений и на повышение зарплаты для привлечения хороших 

преподавателей. Мне представляется, что это ложный диагноз. Количество денег, истраченных 
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на обучение, увеличивается чрезвычайно стремительными темпами, куда быстрее, чем наш 

общий доход… Проблема не в том, что мы тратим слишком мало, – хотя это не исключено, – а в 

том, что мы получаем слишком мало отдачи на каждый истраченный доллар» [4, с. 118].  

Государственное управление высшим образованием, в особенности госвузами, является 

важнейшим фактором повышения конкурентоспособности страны. Государственная политика 

должна сосредоточивать усилия, прежде всего на тех направлениях, где роль государства 

незаменима – на развитии образования и науки – создавать и поддерживать условия развития 

образовательной, научной, научно-технической, инновационной деятельности университетов, 

академий, институтов, колледжей, а также способствовать осуществлению государственно-

частного партнерства в сфере высшего образования.  
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Виклики й можливості, наслідки для бізнесу, урядів та людей «Індустрії 4.0» надав 

відомий швейцарський економіст, засновник і президент Всесвітнього економічного форуму 

в Давосі К. М. Шваб у    2015 р. [1]. Він визначає, що 4-та промислова революція вплине на 

бізнес шляхом: зростання очікувань споживачів; вдосконалення продуктів і товарів; розвитку 

спільних інновацій; вдосконалення організаційних форм. 

У промисловості провідних країн світу відбувається інтеграція «кіберфізичних систем» 

(CPS) (підключення машин та устаткування до інтернету) із заводськими процесами. Метою 

є обʼєднання систем в одну мережу, можливість звʼязуватися в режимі реального часу, 

самонастроюватися й вчитися новим моделям поведінки. Такі мережі зможуть вибудовувати 

виробництво з меншою кількістю помилок, взаємодіяти з виробленими товарами і при 

необхідності адаптуватися під нові потреби споживачів. Це абсолютно новий підхід до 

виробництва, поєднання крупних промисловців, фахівців у галузі штучного інтелекту, 

економістів та академіків. 

Всебічно підтримує цю ініціативу німецький уряд, хоча поступово Індустрія 4.0 

розповсюджується на весь світ. У США був створений некомерційний консорціум Industrial 
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Internet, яким керують лідери промисловості, такі як General Electric, AT&T, IBM і Intel; у 

Нідерландах ‒ Smart Factory; Usine du Futur ‒ у Франції; High Value Manufacturing  

Catapult ‒ у Великобританії, Fabbrica del Futuro в Італії; Made Different  ‒ у Бельгії; 

«Зроблено в Китаї-2025» тощо. 

Тенденціями, що змінюють сучасні ринкові відносини є наступні. Змінюється 

інфраструктура ринку за рахунок утворення мереж, розробки технології з підтримкою 

платформ, які поєднують в собі попит і пропозицію, наприклад, за допомогою смартфону. 

Відбуваються зміни з боку пропозиції: багато галузей промисловості починають 

впроваджувати нові технології з метою створення абсолютно нових способів обслуговування 

існуючих потреб, що призведе до суттєвого порушення існуючих ланцюжків створення 

вартості у промисловості. 

За таких умов конкурентні переваги будуть мати гнучкі, інноваційні компанії, які 

завдяки доступу до глобальних цифрових платформ для досліджень, розробок, маркетингу, 

продажів і дистрибуції, можуть потіснити домінуючих операторів, які вже добре себе 

зарекомендували, та мали переваги за рахунок підвищення якості, швидкості, або ціни. 

З боку попиту спостерігається зростання прозорості, участі споживачів та нових 

моделей споживчої поведінки (частіше побудованої на доступі до мобільних мереж і даних), 

що буде змушувати компанії адаптувати до потреб споживачів дизайн, ринок, і змушувати 

поставляти відповідні продукти і послуги [2]. 

Характерним для ринків стає Інтернет речей, що виробляє великий обсяг даних для 

прогнозування аварійних ситуацій, надання лікарям інформації у режимі реального часу, 

оптимізації продуктивності у різних галузях, забезпечує звʼязок між самокерованими 

автомобілями, забезпечує роботу розумних домівок із підключеною побутовою технікою.  

У таких галузях, як штучний інтелект, робототехніка, Інтернет речей, автономні 

транспортні засоби, 3-D друк, нанотехнології, біотехнології, матеріалознавство, зберігання 

енергії і квантові обчислення спостерігаються нові технологічні прориви.  

Згідно з опитуванням 800 лідерів технологічних компаній, проведеним спеціально для 

форуму в Давосі, ключовими драйверами подальших змін стануть хмарні технології, 

розвиток способів збору і аналізу Big Data, краудсорсінг, шерінгова економіка і  

біотехнології [3]. 

Шерінгова економіка – це економіка спільного користування. Вона передбачає 

скорочення витрат споживачів, виробників (а згодом, можливо, навіть отримання прибутку) 

за рахунок оренди тієї частині своєї власності, яка поки власникові не потрібна. У теорії 

перелік того, що можна здати в оренду, необмежений: від одягу до обʼєктів нерухомості. 

Наприклад, Airbnb –  найбільший у світі онлайн-майданчик для розміщення, пошуку і 

короткострокової оренди приватного житла. Або BlaBlaCar –  глобальний лідер у галузі 

райдшерінга – спільне використання легкових автомобілів.  

Таким чином, глибокі зміни спостерігаються з боку попиту, пропозиції та конкуренції 

на ринках товарів і послуг. При цьому не можна не помітити й суперечності процесів, які 

відбуваються. Перш за все, вигоди отримають не тільки споживачі, але у першу чергу 

глобальні корпорації, які першими приймуть Індустрію 4.0. Міністр економіки Німеччини З. 

Габріель в минулому році відзначав, що «великі дані, необхідні «Індустрії 4.0», збираються 

не національними компаніями, а чотирма фірмами з Кремнієвої долини, й у цьому наші 

побоювання» [4]. Відповідно, для країн, що розвиваються, великі сподівання на прорив у 

цьому напрямі навіть не слід робити. Хоча спостерігаються цікаві тенденції щодо розвитку 

стартапівського бізнесу в Україні, особливо в ІТ індустрії, що може свідчити про новий вид 

інвестицій та нові можливості в умовах сучасної промислової революції. 

Як відмічають багато дослідників, у порівнянні з попередніми, четверта промислова 

революція розвивається не з лінійною швидкістю, а в геометричній прогресії, одночасно 

підриваючи роботу майже в кожній галузі, в кожній країні [1]. Широта й глибина цих 

процесів призводить до трансформації систем виробництва, управляння, конкурентних 

відносин та економічних відносин в цілому. Ринки все більше отримують ознаки мережевих, 
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все більше глобалізуються внаслідок більш простої комунікації між попитом та пропозицією, 

більшій стандартизації продукції між країнами. 

 

Література: 

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond 

[Електронний ресурс] // For eign Affairs. – 2015. – December 12. – Режим доступу: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution  

2. Немецкая Индустрия 4.0 vs американский Консорциум промышленного интернета 

[Електронний ресурс]  // Fast salt times. – Режим доступу: 

http://fastsalttimes.com/sections/obzor/428.html 

3. Как шеринговая экономика меняет мир [Електронний ресурс] // FINANCE.UA. – 

Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/news/-/383774/kak-sheringovaya-ekonomika-menyaet-

mir 

4. Хель И. Индустрия 4.0: что такое четверта промышлення революция // Hi-News.ru: 

новости высоких технологий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hi-

news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html 

5. Четвертая промышленная революция: интернет вещей, циркулярная экономика и 

блокчей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/216447-4-aya-promyshlennaya-revolyutsiya 

6. IV промышленная революция: какие навыки будут нужны в 2020 году [Електронний 

ресурс] // Ліга. Бізнес. – Режим доступу: http://biz.liga.net/karera/all/novosti/3225290-iv-

promyshlennaya-revolyutsiya-kakie-navyki-budut-nuzhny-v-2020-godu.htm 

7. Ігнатюк А.І. Тенденції та суперечності розвитку ринків в умовах 4-ої промислової 

революції // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в 

майбутнє: Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – с. 55-57. 

 

 

УДК 339.137.2 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СТАН КОНКУРЕНЦІЇ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ 

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Б. В. Калініченко  

аспірант відділу секторальних прогнозів 

та кон’юнктури ринків 

Державна Установа «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ 
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Особливостями ринку агропродовольства є сезонний характер виробництва, залежність 

від погодних умов, волатильність урожаїв і як наслідок ризикованість та нестабільність 

ведення господарської діяльності, різкі коливання обсягів валових зборів та дохідності 

виробників [1, с. 282]. 

Товари тваринництва, рослинництва та продукція харчової промисловості слугують 

предметом купівлі-продажу на ринку агропродовольства. За даними звітів 

Антимонопольного комітету України у сфері АПК частка товарів, робіт і послуг здебільшого 

реалізується за сприятливих для конкуренції структурних передумов (див. рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка структурних передумов конкуренції у сфері АПК в період  

2011 – 2014 рр., у % 

Джерело: складено автором на основі звітів АМКУ [2] 

 

Динаміка структурних передумов конкуренції у сфері АПК демонструє зростання 

частки ринку з конкурентною структурою в період 2012 – 2014 рр. на 27,3%. Майже втричі 

скоротилася частка олігопольних ринків, яка у 2012 р. становила 22,9%, а у 2014 р. – 8,8%. 

Частка ринку з ознаками домінування зменшилася вдвічі і у 2014 р. складала 16,6%. Попри 

переважно конкурентну структуру ринків аграрної сфери, четверта частина ринків має 

ознаки домінування та функціонує в умовах олігополії, а повністю монополізованими 

лишаються 1,6% аграрних ринків. 

За класифікатором внутрішньої економічної діяльності ринок агропродовольства 

включає в себе продукцію сільського господарства та переробної промисловості [3].  

Результати дослідження розподілу ринкових часток на ринку агропродовольства 

свідчать про наявність обмежень конкуренції серед суб’єктів економічної діяльності.  

Так, у галузі сільського господарства в умовах обмеження конкуренції здійснювалося 

вирощування прядивних культур, вирощування брукви, кормового буряку, кормової зелені, 

конюшини, люцерни, еспарцету, кукурудзи на корм, кормової капусти, гречки на корм, 

насіння кормового буряку, квітів, насіння квітів, вирощування тропічних i субтропічних 

фруктів, вирощування цитрусових, вирощування ягід, горiхiв, плодових дерев i чагарникiв, 

вирощування пряних, ароматичних i лiкарських культур, оброблення насiння для 

вiдтворення та діяльність сільськогосподарських підриємств, які поєднують тваринництво і 

рослинництво без визначення спеціалізації. 

Економічна діяльність підприємств харчової промисловості спеціалізованих на 

виробництві м’яса свiйської птицi, переробленні та консервуванні картоплi, виробництві 

фруктових i овочевих сокiв, виробництві олiї та тваринних жирiв, маргарину i подiбних 

харчових жирiв, виробництві морозива, крохмалiв та крохмальних продуктiв, виробництві 

макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв, виробництві какао, шоколаду та 

цукрових кондитерських виробiв, виробництві чаю та кави, готової їжi та страв, дитячого 

харчування та дiєтичних харчових продуктiв, виробництві готових кормiв для домашнiх 

тварин, виробництві сидру та iнших плодово-ягiдних вин, недистильованих напоїв iз 

зброджуваних продуктiв, пива, солоду, безалкогольних напоїв, мiнеральних вод та iнших 

вод, розлитих у пляшки здійснювалася в умовах олігополії, монополії або в межах ринку з 

ознаками домінування. 

Отже, агропродовольчий ринок України функціонує здебільшого в умовах вільної 

конкуренції. Однак майже третина сегментів ринку агропродовольства мають ознаки 

домінування та за конкурентною структурою є олігопольними або монополізованими.  
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Сучасна конкурентна політика України – це комплекс заходів, спрямованих, з одного 

боку, на попередження, обмеження та припинення зловживань монопольною владою та 

боротьбу з недобросовісною конкуренцією, з іншого – на підтримку, захист і розвиток 

конкуренції. Незаперечним є наявність позитивного впливу сучасної ефективної системи 

конкурентних відносин на національну економіку в цілому. Процеси розроблення та 

реалізації конкурентної політики держави представлено на рисунку 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Процеси розроблення та реалізації конкурентної політики держави 

 

Однією зі стратегічних цілей формування конкурентної політики України є розробка і 

формування конкурентної культури. Зауважимо, що дана проблематика на сьогодні активно 

не вивчається вітчизняними науковцями, хоча, на наш погляд, потребує достатнього 

обґрунтування. Зокрема, Г. М. Филюк наголошує, що необхідність ґрунтовного дослідження 

проблеми формування конкурентної культури актуалізується в умовах глобалізації 

економіки. Ще більш гостро це питання постало в період масштабної економічної кризи, яка 

у 2008 ‒ 2009 рр. охопила не тільки економічну, а й соціальну та політичну сфери більшості 

https://teacode.com/online/udc/30/304.4.html
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країн світу. В умовах значного спаду виробництва флуктуаційні процеси в усіх сферах 

суспільного буття радикальним чином змінюють культурні цінності, а значить, і мотивацію 

поведінки. Загострення конкурентної боротьби на тлі загального спаду виробництва 

стимулює суб’єктів підприємницької діяльності не тільки до підвищення власної 

ефективності на основі використання передових техніки і технологій, модернізації 

виробництва, а й до підвищення якості та розширення асортименту продукції, зниження 

собівартості та цін на власну продукцію [2]. 

На думку сучасних науковців «конкурентна культура» ‒ це поняття, у якому 

відображені, з одного боку, ступінь розвитку конкурентних відносин у суспільстві, а з 

іншого боку, рівень поінформованості його членів щодо вигід конкуренції для окремого 

ринку і економіки в цілому, необхідності і позитивних наслідках застосування 

антимонопольного законодавства, доцільності утримання від антиконкурентних узгоджених 

дій [3]. Крім того, культура конкуренції, що формує та підтримує умови для розвитку 

добросовісної конкуренції на ринку, передбачає соціально-активну поведінку суб’єкта 

господарювання на ринку, що призводить до перерозподілу прибутків і спрямування частини 

з них на реалізацію соціальних завдань суб’єктами господарювання (благочинність, 

соціальні проекти), що в кінцевому випадку призводить до зниження соціальної напруги в 

суспільстві та формування цивілізованих взаємовідносин між споживачами та 

товаровиробниками. З іншого боку, держава створює умови для формування та захисту 

добросовісної конкуренції шляхом формування правових та організаційних засад захисту від 

проявів недобросовісної конкуренції, демпінгу, недружніх дій з боку окремих суб’єктів 

господарювання та держав [4, с.17]. 

Істотний влив на формування культури конкуренції в господарській діяльності мають 

сформовані в соціумі чесні, добрі звичаї, звичаї ділового обороту, правила корпоративної та 

підприємницької етики, що враховують історичні, соціальні та ментальні особливості 

сприйняття та оцінки явищ об’єктивної дійсності представниками української нації. 

Визначальне завдання конкурентної культури полягає у підвищенні знань економічних 

агентів, державних органів управління, органів судової влади і суспільства в цілому про 

переваги розвитку конкуренції і про ту роль, яку може відіграти конкурентна політика для 

розвитку і підтримки конкуренції в умовах глобалізації, а також переконанні економічних 

агентів дотримання морально-етичних норм і цінностей у процесі ведення конкурентної 

боротьби. Дослідники в галузі конкуренції відзначають низький рівень конкурентної 

культури у країнах із трансформаційною економікою, до яких ще й досі відносять  

Україну [3]. Це зумовлено традиціями економічного розвитку, коли учасники ринку 

пов’язують вигоди не з рівними можливостями використання ресурсів, а з перерозподільчою 

активністю держави, тобто, з результатами не антимонопольної, а промислової політики. 

Відповідно, саме у трансформаційних економіках конкурентні органи мають акцентувати 

увагу на розвитку уявлень про конкуренцію, її перевагах серед споживачів та 

господарюючих суб’єктів. Створення умов для конкуренції є найважливішим завданням 

держави. При цьому більшість фахівців в області захисту конкуренції вважають, що 

адвокатування конкуренції має бути пріоритетним напрямком у порівнянні навіть з 

напрямком з припинення правопорушень. Ми поділяємо точку зору, що адвокатування 

конкуренції означає організацію комунікації з метою просування принципів конкуренції та 

виступає доповненням до правозастосування.  

Важливим аспектом формування проконкурентної культури в соціально-економічній 

політиці держави є удосконалення конкурентного законодавства в аспекті інтеграції в 

європейський економічний простір. Двостороннє співробітництво у галузі конкурентної 

політики має всі підстави для подальшого поглиблення і розвитку, оскільки воно, як 

правило, базується на засадах обопільної довіри, близькості інтересів і традицій, більш 

детальних правових нормах. Крім того, у світі ще не досягнуто і у найближчому 

майбутньому не передбачається досягнення консенсусу щодо відповідних юридичних та 

економічних принципів, необхідних для розробки глобальної угоди. На противагу цьому 
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переваги і досягнення у сфері розвитку двостороннього співробітництва є реальними і 

очевидними. 
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Антимонопольно-конкурентный процесс  явление новое, сложное и многогранное. 

Можно утверждать, что на сегодняшний день он объективно сформировался в Украине и 

является разновидностью юридического процесса.  

Говоря об исследовании вопросов антимонопольно-конкурентного права можно 

констатировать, что положения антимонопольно-конкурентного процесса являются одними 

из наименее разработанных в отечественной научной литературе. Отдельные вопросы, 

касающиеся антимонопольно-конкурентного процесса, рассматривались Журиком Ю.В., 

Шкляром С.В., Валитовым С.С. и др. В целом же теоретические положения антимонопольно-

конкурентного процесса остались не исследованными. 

Юридический процесс  это комплексная система органически взаимосвязанных 

правовых форм деятельности уполномоченных органов государства, должностных лиц, а 

также заинтересованных в разрешении различных юридических дел иных субъектов  

права [1, с. 8].  

Для характеристики содержания антимонопольно-конкурентного процесса 

существенное значение имеют цели и задачи деятельности органов Антимонопольного 

комитета Украины, которые определены в статьях 1 и 3 Закона Украины «Об 

Антимонопольном комитете Украины» [2]. В этом контексте антимонопольно-конкурентный 

процесс является правовой формой реализации материальных полномочий органов 

Антимонопольного комитета Украины (далее  АМКУ) и их должностных лиц в сфере 

защиты и охраны конкуренции и представляет собой порядок осуществления данных 

полномочий, требующий соблюдения определенных процедурных правил и этапов при 

разрешении конкурентных дел. 

 Кроме этого, содержание антимонопольно-конкурентного процесса обусловлено 

материальными охранительными нормами антимонопольно-конкурентного права и, 

соответственно, его предметом правового регулирования.  
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В понимании части 2 статьи 2 Закона Украины «О защите экономической 

конкуренции» предметом правового регулирования антимонопольно-конкурентного права 

являются отношения, которые влияют или могут повлиять на экономическую конкуренцию 

на территории Украины [3]. И именно антимонопольно-конкурентный процесс призван 

обеспечить реализацию указанных материальных охранительных норм антимонопольно-

конкурентного права с целью достижения конечной цели  восстановление добросовестной 

конкуренции на товарном рынке, защита прав и интересов субъектов хозяйствования и 

потребителей, затронутых вследствие нарушения правил конкуренции. 

Процессуальная деятельность органов АМКУ в рамках антимонопольно-конкурентного 

процесса осуществляется посредством рассмотрения конкурентных дел. Анализ 

действующего антимонопольно-конкурентного законодательства и практики его применения 

позволяет выделить следующие виды конкурентных дел: 1) о нарушении законодательства о 

защите экономической конкуренции (в том числе законодательства о защите от 

недобросовестной конкуренции); 2) о согласованных действиях субъектов хозяйствования 

(производство по предоставлению разрешений относительно согласованных действиях 

субъектов хозяйствования); 3) о концентрации субъектов хозяйствования (производство по 

предоставлению разрешений относительно концентрации субъектов хозяйствования).  

Процедура рассмотрения каждого из указанных видов конкурентных дел имеет свои 

особенности (стадии, этапы, задачи, круг участников), которые определяются 

процессуальными нормами, содержащимися в Законе Украины «О защите экономической 

конкуренции» [3] и различных нормативных актах, которые развивают его положения 

(правилах рассмотрения дел, положении о концентрации, положении о согласованных 

действиях).  

Исходя из этой классификации конкурентных дел, антимонопольно-конкурентный 

процесс можно разделить на отдельные производства, связанные общим предметом, общими 

целями и задачами, способами их решений, последовательностью процессуальных действий 

и т.п: производство по делам о нарушении законодательства о защите экономической 

конкуренции (в том числе законодательства о защите от недобросовестной конкуренции); 

производство по делам о предоставлении разрешений относительно согласованных действий 

субъектов хозяйствования; производство по делам о предоставлении разрешений 

относительно концентрации субъектов хозяйствования. 

Антимонопольно-конкурентному процессу присущи все признаки родового понятия 

«юридический процесс». Кроме этого, он обладает индивидуальными (отличительными) 

признаками. Так, антимонопольно-конкурентный процесс, прежде всего, представляет собой 

юридическую деятельность органов АМКУ, связанную с рассмотрением конкурентных дел, 

которая детально регламентирована антимонопольно-конкурентными процессуальными 

нормами. Кроме этого, антимонопольно-конкурентный процесс динамичен, имеет четко 

определенные стадии развития, каждая из которых оформляется специальным 

процессуальным документом. Также к признакам можно отнести его направленность на 

достижение конкретного юридического результата  восстановление добросовестной 

конкуренции на товарном рынке, защита прав и интересов субъектов хозяйствования и 

потребителей, затронутых вследствие нарушения правил конкуренции. Кроме прочего к 

числу признаков относится оформление завершения процесса правоприменительным актом 

(решения по делу). В довершении к сказанному, антимонопольно-конкурентный процесс 

требует применения специальных правил и приемов юридической техники (например, при 

подготовке процессуальных документов в рамках рассмотрения дел о нарушении, дел о 

концентрации и согласованных действиях субъектов хозяйствования). 

На основании вышеизложенного антимонопольно-конкурентный процесс представляет 

собой юрисдикционную охранительную деятельность органов АМКУ и их должностных лиц 

по рассмотрению конкурентных дел, детально регламентируемую антимонопольно-

конкурентными процессуальными нормами, и направленную на достижение конкретного 

юридического результата  восстановление добросовестной конкуренции на товарном 
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рынке, защита прав и интересов субъектов хозяйствования и потребителей, затронутых 

вследствие нарушения правил конкуренции. 
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В умовах інтеграції України до міжнародного економічного простору та 

глобалізаційних ознак такого континууму посилюється значення конкурентних переваг 

окремих суб’єктів господарювання і країни в цілому. Конкурентна політика, як складова 

економічної політики, за допомогою системи державних заходів сприяє формуванню 

конкурентного середовища та забезпечує захист і підтримку його учасників. Можливість 

досягнення стратегічних цілей потребує слідування пріоритетним напрямкам їх реалізації, 

одними з яких є формування захисних інструментів нівелювання деструктивного впливу 

загроз та підвищення рівня економічної безпеки. 

Загальновідомо, що ринок диктує умови його суб’єктам щодо зміни кон’юнктури та 

цін. Так, український ринок аграрної продукції представлений товарними позиціями, основу 

яких складають зернові культури, плоди, яйця [1], які забезпечують найбільшу 

рентабельність та дозволяють підприємствам нарощувати експортні потужності. На жаль, у 

існуючій товарній пропозиції суттєво бракує продукції тваринного походження, риби, що 

позначається на досягненні науково обгрунтованих норм споживання та продовольчих 

балансів, в той час як метою державної політики є «створення організаційно-економічних 

умов для ефективного розвитку аграрного сектору на основі єдності економічних, соціальних 

та екологічних інтересів суспільства для стабільного забезпечення населення країни якісним, 

безпечним, доступним продовольством та промисловості сільськогосподарською 

сировиною» [2]. 

Конкуренція, що посилюється, спонукає до оперативного реагування і вдосконалення 

існуючих управлінських рішень та призводить до необхідності посилення безпекових 

елементів механізму управління ризиками та їх оцінки. Адже успішне підприємство, яке 

спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції, функціонує в умовах 

певних груп ризиків, які є одночасно спільними для всіх галузей та мають відмінності в 

залежності від спеціалізації і концентрації виробництва. За умов насичення ринку певною 

продукцією така конкуренція лише посилюється, а з нею зростають економічні ризики та 

небезпеки. 

Окремі автори виділяють наступні ризики, пов’язані зі спеціалізацією підприємств: 
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– досить часте порушення сівозмін і екологічних технологій та зростання загального 

рівня ризику через обмеженість кількості культур і вплив фактора погодних умов (переважно 

для товаровиробників зерна); 

– комерційні ризики, зокрема цінова нестабільність на ринках та біржові  

коливання [3]. 

На нашу думку, зазначені ризики необхідно доповнити ризиками невиправданого 

перенасичення ринку товарними пропозиціями; нераціональним використанням сировинних 

ресурсів, що характерно для зернової галузі. Крім того, варто враховувати небезпеки 

виникнення соціальних чинників та загроз сталому розвитку сільських територій. 

Розглядаючи механізм реалізації конкурентної політики аграрних підприємств у 

розумінні пошуку та оцінки ризиків пропонуємо, виділяючи безпекові складові, 

концентрувати увагу на методах отримання та використання інформації в частині захисту від 

недобросовісної конкуренції, а також посилювати вимоги до обліково-аналітичної складової 

інформаційної безпеки. 

Цінові ризики, як елемент безпекової складової механізму реалізації конкурентної 

політики аграрних підприємств, мають один з найбільших впливів на їх економічну безпеку. 

Адже за умов зростання вартості техніки, добрив, засобів захисту, пального, відсутності 

відповідної інфраструктури та логістичних можливостей керівники підприємств, особливо 

дрібних та середніх, змушені скорочувати витрати, що позначається на якості продукції, 

зменшенні чисельності робочої сили, а подекуди має місце згортання бізнесу.  

В умовах нарощування темпів і агресивності розвитку глобальної економічної системи 

важливим є забезпечення економічної безпеки країни, і зокрема – її продуктової безпеки в 

контексті здійснення виробничих операцій. Здатність конкурентних переваг підприємства 

протистояти впливу елементів і чинників зовнішнього середовища свідчить про те, що 

конкурентоспроможність підприємств складає сукупність виробничо-фінансових, 

інтелектуальних і трудових можливостей підприємства, які забезпечують йому стійкі, 

конкурентні позиції [4]. 

Реформа системи державної підтримки з акцентом на дрібних фермерів, завершення 

земельної реформи та реформа державних підприємств задекларовані як основні пріоритети 

у «Стратегії розвитку аграрного сектора 3+5». П’ять головних напрямків якої – розвиток 

ринків збуту, органічне виробництво і нішеві культури, розвиток сільських територій, 

зрошення та безпека харчової продукції [5]. За умов її реалізації зростає важливість 

безпекових чинників, оскільки вихід на зовнішні ринки має не лише переваги для 

національного товаровиробника, а й сприяє надходженню до країни дешевої, неякісної 

продукції, яка має ринок збуту через низьку купівельну спроможність населення та 

демографічну кризу. Таким чином, виникає загрозлива ситуація втрати конкурентних 

переваг, що підкреслює значимість заходів безпеки та протидії негативним явищам. 

В оцінці рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств ключову роль відіграє 

розмір земельного банку підприємств та обсяги капіталовкладень, що не завжди 

позначаються на високій якості продукції. Особливо наглядно така ситуація спостерігається 

у зерновиробництві, де близько 40 % товарної продукції реалізується на експорт у вигляді 

зернової сировини, що, на нашу думку, є загрозливим в масштабах країни, оскільки гальмує 

розвиток малого та середнього аграрного бізнесу, виснажує та забруднює ґрунти, гальмує 

розвиток тваринництва, не сприяє покращенню соціальної інфраструктури сільських 

територій, зростанню рівня зайнятості населення. 

Досліджуючи стан і тенденції розвитку аграрного ринку України ми виявили, що без 

державного регулювання та інституціональних підходів до реалізації конкурентної політики 

аграрних підприємств неможливо досягнути економічного зростання і національного 

добробуту. Існує ряд чинників, які характеризують недосконалість складного механізму 

реалізації стратегій розвитку аграрного сектору, серед яких, на нашу думку, одними з 

найбільш вагомих слід вважати безпекові. Лише крізь призму превентивних заходів 

необхідно розглядати стратегічні питання аграрної сфери та визначати пріоритети її 

розвитку. 
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Мережа аеропортів є найважливішою складовою системи світового повітряного 

транспорту та є стратегічно і соціально значимими державними об’єктами. Для належного 

функціонування повітряного транспорту вкрай необхідними є послуги наземного 

обслуговування в аеропортах. Їх ефективність є вагомим фактором забезпечення 

ефективного використання інфраструктур повітряного транспорту. Від якісно організованого 

наземного обслуговування повітряних суден безпосередньо залежить безпека польотів, точне 

дотримання графіку руху повітряного судна, собівартість перевезення, а також залежить не 

лише сприйняття і задоволеність обслуговуванням, але і економічні і фінансові результати. 

Аналіз європейського досвіду регулювання ринку послуг з наземного обслуговування в 

аеропортах показує, що схема роботи всіх цивілізованих міжнародних аеропортів дуже 

схожа. Однак кожна економічно розвинена країна має власну стратегію щодо розвитку і 

регулювання ринку послуг з наземного обслуговування в аеропортах. Ця стратегія 

відображається у відповідних процедурах та механізмах. 

Метою регулювання ринку послуг з наземного обслуговування в аеропортах є, з одного 

боку, необхідність захистити споживачів від зловживань монопольним становищем, 

створення конкурентного середовища, а з іншого – добитися прийнятного відсотка на 

вкладений капітал. Головною проблемою, що стоїть перед органами, які займаються 

регулюванням авіаційної галузі, є питання визначення і розмежування звичайної і 

антиконкурентної практики. 

Проблема ефективної взаємодії аеропортів та авіакомпаній України є однією з 

найважливіших в системі цивільної авіації. Набувають подальшого розвитку відносини 

хендлінгу та авіакомпаній і це вимагає особливої уваги до організації порядку доступу 

суб’єктів аеропортової діяльності до здійснення послуг наземного обслуговування в 

аеропортах, особливостей їх взаємодії з аеропортом, що є складовою частиною взаємодії 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://agroua.net/news/news_43782.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/04.pdf
http://minagro.gov.ua/node/21439
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різних суб’єктів цивільної авіації. Переважна більшість аеропортів займає монопольне 

(домінуюче) становище на різних ринках послуг з наземного обслуговування в аеропортах. 

Прояви монополізму і неефективність відповідних механізмів державного регулювання 

ведуть до зростання витрат на наземне обслуговування в аеропортах і низької якості, що 

завдає збитку споживачам авіапослуг, підриває прибуткову базу діяльності основної 

виробничої ланки галузі –авіаперевізників. Іноді аеропорти створюють проблеми 

незалежним агентським або хендлінговим компаніям – безпідставно не допускають їх до 

об’єктів та техніки, невиправдано посилюють пропускний режим, зволікають з підписанням 

дозвільно-погоджувальної документації. 

Відповідно до міжнародної практики надання цілого комплексу послуг з наземного 

обслуговування в аеропортах може і повинне здійснюватися в умовах конкуренції, а саме, у 

великих аеропортах передбачено діяльність двох і більше постачальників послуг з окремих 

видів наземного обслуговування. Нагальною проблемою в сучасних умовах є завдання 

забезпечення ефективної взаємодії аеропортів та авіакомпаній України та створення 

конкурентного середовища при наданні послуг з наземного обслуговування в аеропортах на 

потенційно конкурентних ринках для задоволення потреб споживачів та досягнення 

найбільшого ефекту функціонування аеропорту та авіакомпаній та запобігання порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції. Деякі спеціалісти стверджують, що 

конкуренція притаманна в основному авіакомпаніям, аеропорти в цьому випадку виступають 

в якості середовища, тобто відіграють пасивну роль в конкурентній боротьбі із залучення 

авіапасажирів. Світова практика заперечує цю точку зору. Наприклад, найбільший аеропорт 

Амстердам за останні 13 років виграв конкурентну боротьбу в якості основного транзитного 

аеропорту за напрямом Азія – Європа – Північна Америка [1]. 

Послуги з наземного обслуговування можуть надаватися самим аеропортом 

(оператором аеропорту), авіакомпаніями (або їх структурами) або незалежними 

спеціалізованими операторами. При цьому, успіх лібералізації сфери повітряного транспорту 

та діяльності з наземного обслуговування в аеропортах має бути підкріплений заходами із 

забезпечення недискримінаційного доступу до аеропортового обслуговування. Починаючи з 

1996 року з прийняттям Директиви Ради ЄС 96/97/ЄС «Щодо доступу до ринку послуг з 

наземного обслуговування у аеропортах Спільноти» ринок послуг з наземного 

обслуговування став більш відкритим для конкуренції. Загальними для усіх авіакомпаній 

світу причинами зростання тарифів останніми роками є зростання вартості авіаційних 

паливно-мастильних матеріалів і послуг наземного обслуговування в аеропортах. Тому дуже 

важливо створити конкурентний ринок у сфері наземного обслуговування, який має сприяти 

зниженню вартості цих послуг. Ефективно діючий конкурентний ринок послуг з наземного 

обслуговування у аеропортах заснований, принаймні, на таких основних вимогах: 

1. Наявність, принаймні, більше двох постачальників послуг з наземного 

обслуговування в аеропортах з незначною ринковою часткою. 

2. Пропозиція аналогічних послуг. Ефективний конкурентний ринок повинен надати 

стандартні і тому зіставні продукти, які можуть функціонувати як еквівалентні замінники. 

Аналіз, проведений окремими дослідниками серед аеропортів показав, що ця умова не 

завжди дотримується повною мірою: фактично нові конкуренти, що входять на ринок 

аеропорту, зосереджуються на найбільш привабливих послугах і залишають менш 

привабливі послуги традиційним постачальникам. 

3. Прозорість цін на послуги. Для створення ефективної конкуренції умови мають бути 

прозорими для всіх учасників ринку. Проте, часто учасники ринку вважають 

конфіденційною інформацію щодо фактичної ціни, хоча формально всі мають та пропонують 

прайси цін на послуги. 

4. Рівний доступ до ресурсів, відсутність бар’єрів входу і виходу з ринку. 

5. Відсутність зовнішніх чинників пропозиції та споживання.  

Для ефективної конкуренції має бути забезпечена відсутність обмежень [2].  

Аналіз міжнародного досвіду регулювання ринків послуг з наземного обслуговування в 

аеропортах свідчить, що існує багато нерозв’язаних проблем та недосліджених економічних 
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явищ в зазначеній сфері, яким на Україні в силу низки об’єктивних і суб’єктивних причин 

приділялося мало уваги, що може призводити до порушень конкурентного законодавства. До 

таких проблем, зокрема, можна віднести необхідність вдосконалення механізмів 

запровадження конкуренції при наданні послуг з наземного обслуговування в аеропортах. 

Дослідження європейського досвіду регулювання ринку послуг з наземного 

обслуговування в аеропортах у різних країнах світу є орієнтиром для створення дієвого 

механізму його регулювання в Україні, що дозволить уникнути багатьох помилок і 

прорахунків при моделюванні і прогнозуванні розвитку процесів з вдосконалення 

регулювання авіаційних процесів в Україні. 
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Економічна конкуренція, як гарантія економічного прогресу та розвитку суспільства на 

сьогоднішній день потребує чітких економічних методів та організаційно-правового захисту, 

що пов’язано зі зростанням таких негативних явищ, як картельні змови, зловживання 

монопольним становищем, порушення прав споживачів, обмежувальна та дискримінаційна 

діяльність суб’єктів господарювання тощо. Відповідно до статті 42 Конституції України, 

держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються 

зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 

недобросовісна конкуренція. Саме, таким чином, держава забезпечує захист економічної 

конкуренції та додержання чесної конкуренції, що сприяє стабільному функціонуванню 

економіки країни. 

В той же час, принципи свободи договору та чесної конкуренції, на яких базується 

сучасна економіка, підриваються угодами, що укладаються суб’єктами господарювання – 

конкурентами на шляху отримання ринкової влади та надприбутків. Такі угоди мають 

відверто антиконкурентний характер, адже їх учасники вдаються до колективного 

домінування, координуючи свої дії, здійснюють вплив на ринкову ціну так, як би це могла 

робити фірма-монополіст. До прикладу, якщо всі підприємства галузі є учасниками такої 

угоди, то всі вони діють як монополія. Якщо ж угоду уклали декілька фірм – конкурентів, то 

за таких обставин ситуація нагадує поведінку домінуючої фірми. Домінуюча поведінка 

передбачає, що фірма прагне визначати параметри як своєї, так і поведінки інших учасників 

ринку. Варіантом колективного домінування є надзвичайно привабливі за результатами для 

фірм-учасниць угоди – картелі.  

В цьому контексті уявляється доречним уточнити поняття картельної угоди (картеля). 

Найбільш часто поняття «картель» розглядається як монополістична угода підприємств 
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(компаній) певної галузі, при якій зберігається самостійність у питаннях виробництва та 

збуту. При цьому, як правило, учасники картелю вступають в угоду з приводу: умов 

реалізації товару, поділу територій збуту, визначення загальної кількості продукції та квот 

(тобто відсотків виробництва), встановлення цін, розподіл прибутку, розпорядження 

виробничої та збутової діяльності при збереженні прав власності на свої  

підприємства [1, с. 248]. Негативні наслідки картелізації ринків у порівнянні з 

конкурентними умовами виражаються, зокрема, у більш високих цінах, меншому обсязі угод 

у натуральному вираженні, меншому загальному виграшу покупців (споживачів), більш 

високих прибутках продавців, чистих втратах добробуту (сумарний виграш покупців і 

продавців), гальмуванні нововведень у вигляді зниження витрат або поліпшення корисних 

властивостей товарів тощо [5, с. 33]. 

Науковий загал вважає беззаперечним той факт, що утворення картелів перешкоджає 

створенню ефективного конкурентного середовища, негативно впливає на 

конкурентоспроможність економіки і сповільнює економічний розвиток. В той же час, 

у економіці розвинених капіталістичних країн, таких, як США, Німеччина, Японія, 

антимонопольне законодавство яких укріплювалося не один десяток років та має багато 

прикладів, коли картелі замість того, щоб приносити шкоду, навпаки, давали чималий 

позитивний ефект. Так, наприклад, картелі створювалися з метою подолання виробничих 

криз і відновлення балансу попиту й пропозиції у галузі, які мали назву – картель 

структурних криз. Так, Карінцева О. І. зазначає, що у світовій практиці виділяються такі 

види картелів: грошовий, квотний, територіальний, закупівельний, калькуляційний, 

контингентований, патентний, виробничий, регіональний, ціновий та кризовий. Косата І. А. 

зазначає, що кризовий картель – це угода для обмеження конкуренції, що укладається за 

наявності стійкого зниження попиту або тимчасового зменшення збуту [2, с. 253]. Термін 

«кризові картелі» у сучасній економічній літературі вживається у двох значеннях:  

1. Картелі, які формуються під час значних глобальних, національних або секторальних 

потрясінь без дозволу держави та правових санкцій.  

2. Картелі, які дозволяються державою, навіть підтримуються під час глобальних, 

національних або секторальних потрясінь, або такі, що дозволяються законодавством під час 

економічних збурень [4, с. 59]. 

Такого роду картельна угода укладається, зазвичай, під час циклічних спадів 

виробництва, в умовах коли баланс попиту і пропозиції на продукцію галузі різко 

порушений (є великі запаси нереалізованої продукції), ціни падають нижче 

середньогалузевої собівартості і значне число підприємств галузі змушене припинити 

виробництво. У цьому випадку компанії узгоджують між собою масштаби зниження 

виробництва і недовантаження потужностей до тих пір, поки надлишок продукції не буде 

проданий. 

До мети створення кризових картелів, зокрема, можна віднести підвищення якості 

продукції, яка виробляється, здійснення її більш конкурентоспроможною на відповідному 

ринку, модернізацію важких галузей, реструктуризацію промисловості, стандартизацію 

матеріалів і комплектуючих, зменшення конкуренції між дрібними фірмами-

постачальниками, перехід на сучасний технічний рівень тощо. 

Кризові картелі спостерігаються у різних галузях економіки, зокрема, у сільському 

господарстві (криза у цукровому виробництві Колумбії, збурення на ринку кави) та 

фінансовому секторі (практика Китаю, Канади, Австралії). До найбільш яскравих прикладів 

кризових картелів можна віднести кризові картелі ХІХ століття (наприклад, німецький 

калієвий картель, 1876 – 1883 рр.), кризові картелі XX століття (Міжнародний картель зі 

сталі, 1926 – 1933 рр. та американський залізо-силіконовий картель, 1989 –  

1991 рр.) [4, с. 59]. 

Так, можна звернути увагу на Японію. Вважається, що Антимонопольне законодавство 

Японії є доволі суворим, воно ґрунтується на законі «Про заборону приватної монополії та 

забезпечення чесних угод». В Японії картельні угоди, як і у більшості країн, заборонені. 

Однак там діють винятки. Одним з них є картелі структурних криз. Ці угоди укладаються на 
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період різких спадів виробництва терміном до шести місяців з можливістю продовження, а 

також для модернізації важких галузей. Наприклад, у 1950 – 1970-х рр. легальні картелі 

допомогли вийти із затяжної кризи японській чорній металургії, суднобудуванню, хімічній, 

нафтопереробній та вугледобувній галузям, що дало змогу стабілізації економіки  

країни [3, с. 48]. Саме формування економіки в Японії розпочалося ще після 50-х років ХХ 

ст., коли в країні закінчилася післявоєнна відбудова господарства, а в наступні роки було 

закладено основи сучасної економіки. Так, в ХХІ ст. Японія має динамічну економіку, 

промисловість, оснащену найновішими технологіями, багаті валютно-фінансові ресурси, 

висококваліфіковану робочу силу та вправних менеджерів, нарощує потужний науковий 

потенціал і займає міцні позиції на світових ринках. 

Таким чином, утворення картелів може мати не тільки негативний вплив на економіку 

країни, а і бути позитивним фактором, необхідним для підвищення конкурентоспроможності 

товарів і технологічної модернізації нерентабельних виробництв, але все це повинно 

здійснюватися в умовах жорсткого адміністративного контролю з боку держави, який буде 

виключати можливі негативні наслідки. 
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Якість життя населення є певним індикатором соціально-економічного розвитку 

країни, її інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності на світовій арені. Це 

поняття є досить абстрактним, тому не має однозначного визначення серед науковців та 

практиків. Визначення якості життя населення передбачає вимірювання суб’єктивних та 

об’єктивних факторів впливу, тому система показників варіюється відносно демографічних, 

територіальних, соціальних, економічних особливостей певного регіону. 

Існує досить великий світовий досвід визначення якості життя населення, що 

проводиться окремими країнами та міжнародними організаціями. Їх методики мають 

відмінності, які залежать від об’єктів та цілей вимірювання, рівня, на якому воно 

здійснюється, та використаних критеріїв. Розглянемо деякі з них. 
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Методика Economist Intelligence Unit визначає якість життя населення на основі 

соціологічних опитувань. Тому вона в більшій мірі відображає рівень задоволеності життям, 

який є суб’єктивною оцінкою життєдіяльності. Концепція Standard of Living and Quality of 

Life ґрунтується на окремих оцінках якості та рівня життя, що у поєднанні визначається як 

суспільний прогрес. У цьому випадку рівень життя характеризується суто економічними 

показниками, а якість життя вимірюється переважно соціальними показниками [1]. Ряд 

європейських організацій, що займаються питаннями вимірювання якості та умов життя, 

також мають свої методики оцінки, які базуються на дослідженні певних сфер життя, 

зокрема, доходи населення, здоров’я, екологія, освіта, безпека, тощо. 

Деякі країни проводять власну оцінку якості життя населення. На відміну від 

міжнародних методик, які призначені здебільше для порівняння якості життя населення в 

різних країнах та їх ранжування, це дозволяє визначити рівень соціально-економічного 

розвитку та виявити існуючі проблеми в забезпеченні соціального та економічного 

добробуту населення всередині країни. Ці методики досить схожі між собою і різняться лише 

системою показників оцінювання та групуванням факторів впливу на якість життя 

населення. У цьому випадку стає важливим систематичність оцінки та створення 

статистичної бази для визначення динаміки, можливості прогнозування та управління якістю 

життя населення. Проте безперечно існують певні особливості у визначенні якості життя 

населення в кожній країні. Так, у США якість життя населення визначають через оцінку 

цінностей індивіда та його особистісного статусу (дохід, здоров’я, зайнятість, вік, гендер, 

шлюбний статус, етнічність, місце проживання, зовнішність), яка, на відміну від більшості 

сучасних методик, спрямована на визначення якості життя окремого індивіда, а не групи 

людей [2].  

В більшості країн одночасно існує декілька методик оцінки якості життя населення. Це 

обґрунтовано особливостями розвитку окремих регіонів, використанням виключно 

статистичних даних чи поєднанням кількісних та якісних показників, існуванням декількох 

наукових шкіл з оцінки якості життя населення, прагненням до порівняння якості життя з 

іншими країнами та оцінками міжнародних організацій, порядком розрахунку 

узагальнюючих показників, тощо. 

В Україні державні стратегії розвитку регіонів передбачають підвищення якості життя 

населення [3], тому розроблення методик її оцінки є вкрай актуальним питанням для 

вітчизняних науковців. При цьому доцільно розробляти універсальну, гнучку методику 

оцінки якості життя населення, яка б враховувала особливості економічного, соціального, 

історичного та культурного розвитку регіонів, була б максимально наближеною до відомих 

міжнародних індексів вимірювання якості життя, а також базувалася б на доступних 

статистичних даних та максимально враховувала суб’єктивне сприйняття якості життя 

окремого індивіда. 
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Для економічного розвитку держави необхідним є формування конкурентних 

механізмів на ринках, які забезпечуватимуть повне задоволення потреб споживачів. В разі 

спроможності системи самостійно забезпечити інтереси його членів, безпідставним буде 

втручання держави в економічну систему. Однак, як показує досвід різних країн, суспільство 

потребує координатора, а подекуди – регулятора суспільних відносин, в т.ч. і економічних. 

Таким регулятором в економічному середовищі є конкурентна політика держави, яка 

реалізується державою в особі державних органів з метою становлення конкуренції на 

товарних ринках. Ступінь та інтенсивність конкурентної політики залежить від багатьох 

факторів, одним з яких є розуміння важливості конкуренції для економічного розвитку та 

найповнішого задоволення потреб споживачів. 

Найбільшою загрозою ефективності будь-якої державної політики є її декларативний 

характер, який зводиться до формування стратегій розвитку (довгострокових планів) без 

розроблення та впровадження тактичних заходів. Оскільки Антимонопольний комітет 

України (далі – АМКУ) є єдиним конкурентним органом в системі державних органів, 

завданням якого є контроль та нагляд за конкуренцією на товарних ринках в Україні, то 

відповідно на нього покладається координування та контроль реалізації тактичних заходів 

конкурентної політики. З цією метою необхідно, щоб АМКУ реалізовував функцію 

постійного контролю за ринками та суб’єктами господарювання. Одночасно, постійність 

контролю пов’язана насамперед з безперервним надходженням до АМКУ та його органів 

інформації про зміни на ринку, зміни в показниках діяльності підприємств, що 

безпосередньо впливають на існування конкуренції на ринку. Так, враховуючи змістовне 

наповнення офіційної звітності про фінансово-господарську діяльність підприємств, виявити 

які саме блага і в якій кількості та за якими цінами (структурою витрат, собівартістю) 

підприємства пропонують на ринку не вдається можливим. Також, суб’єкти господарювання 

не подають в АМКУ відомостей про зміну в структурі їх власності (зміна засновників, 

учасників товариств тощо). Відповідно практично обмежена здатність АМКУ самостійно 

виявляти реальних власників, а відтак – становлення дійсної ринкової влади суб’єктів 

господарювання на ринках. Враховуючи обмеженість в спроможності АМКУ здійснювати 

контрольно-наглядову функцію з огляду на численність суб’єктів господарювання та ринків, 

в межах формування конкурентної політики необхідно розширювати співпрацю АМКУ з 

різними державними органами та відомствами, зокрема, з статистичними та фіскальними. 

Така співпраця мала б полягати в обміні інформацією або надання АМКУ відомостей про 

ціни, прибутки, витрати по окремих товарних групах, підприємствах, галузях тощо. 

Доречним було б запровадження обміну інформацією між державними реєстраторами з 

органами АМКУ щодо змін керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників 

суб’єктів господарювання тощо. Аналогічна практика впроваджена в Україні щодо обміну 

інформацією між Державною фіскальною службою України та органами внутрішніх справ, 

які у відповідності до пп. 267.6.3 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України зобов’язані до 

1 квітня звітного року подавати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта 

оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. Такої ж оперативності в 

отриманні інформації потребує і АМКУ, в діяльності якого з огляду на рівень конкурентної 

культури та свідомості в Україні, мала б домінувати власна ініціатива щодо притягнення 
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порушників конкуренційного законодавства до відповідальності, передбаченої чинним 

законодавством. 

Щодо кінцевих бенефіціарних власників суб’єктів господарювання, то у 2016 р. в 

Україні прийнято зміни у конкуренційному законодавстві, відповідно до яких з метою 

забезпечення максимальної прозорості щодо прав власності та відносин контролю учасників 

концентрації під час розгляду заяв про концентрацію «у разі ненадання заявниками 

відомостей про кінцевих бенефіціарних власників суб’єктів господарювання – учасників 

концентрації Комітет приймає рішення про відмову у розгляді заяви про надання дозволу на 

концентрацію» [3]. Однак, обов’язок подання інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників виникає лише у разі звернення до органів АМКУ із заявою про надання дозволів 

на концентрацію. В іншому випадку АМКУ не володітиме такою інформацією та не матиме 

можливості оперативно запобігти нарощенню відносин контролю на товарних ринках. 

Відсутність в АМКУ актуальної інформації щодо змін у керівництві суб’єктів 

господарювання зумовлює неможливість виявляти факти пов’язаного директорату, що 

впливає на ринкову частку на товарному ринку певного суб’єкта господарювання. 

Проте, як свідчить світова практика, конкурентні відомства сконцентровують увагу 

лише на найбільших порушеннях, які можуть завдати суттєвої шкоди добробуту суспільства. 

Така діяльність конкурентних відомств мала б сприяти підвищенню їх ефективності, але 

одночасно не буде вирішеною проблема запобігання вчиненню численних порушень 

суб’єктами господарювання, які не належатимуть до найбільших, а за своєю кількістю щодо 

порушень конкуренційного законодавства можуть конкурувати з найбільшими. Таким 

чином, в роботі органів АМКУ необхідно встановити так званий «фільтр правопорушень», 

який давав би змогу виявляти всі правопорушення конкуренційного законодавства, а 

розглядати і притягувати до відповідальності лише найбільш значимих, що підвищуватиме 

довіру суспільства до АМКУ. 

В реалізації конкурентної політики слід мінімізувати використання АМКУ, як 

інструменту боротьби з конкурентами, а також як гаранта недоторканості монопольних 

утворень та домінуючих фірм. З цією метою одним із принципів формування, реалізації 

конкурентної політики повинно стати незалежність конкуренційного відомства (не лише де 

юре, але і де факто), що функціонує на засадах рівності перед законом всіх суб’єктів 

господарювання. Важливість рівності перед конкуренційним законодавством 

підтверджується справою, яку розглянув АМКУ у 2015 р. Так, у справі картельної змови 

продовольчого ритейлу АМКУ доведено та притягнено до відповідальності учасників 

картелю, які своїми діями спотворили відтворювальні процеси в економіці на національному 

рівні. Під час розгляду справи, який всіляко затягувався представниками ритейлу, АМКУ – 

незалежний орган, зазнавав як явного, так і прихованого політичного тиску [2]. За таких 

умов і враховуючи реальних власників суб’єктів господарювання, забезпечити незалежність 

у прийнятті рішень органами АМКУ є доволі складним завданням. Чим могутніший на ринку 

суб’єкт господарювання зі значною ринковою владою, тим більше перешкод в діяльності 

органів АМКУ виникатиме в разі притягнення таких порушників до відповідальності. 

Таким чином, реалізація конкурентної політики потребує присутності на товарних 

ринках так званого «розумного наглядача за конкуренцією» із правовими, економічними та 

аналітичними вміннями оцінювання ситуації на ринках, який, подібно до патрульної служби, 

притягував би порушників до відповідальності та формував конкурентну свідомість 

суб’єктів господарювання та всіх осіб, які з ними взаємодіють. 
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Нерухомість – єдина частина багатства країни, яка ніколи не залишить її межі, завжди 

буде основою для формування всіх інших видів власності на території держави. Поняття 

«нерухомість» та її розподіл на нерухоме і рухоме майно бере свій початок ще з часів 

римського права. Згідно з нормами якого нерухомим вважаються речі, які не можливо 

перемістити чи зрушити з місця [1]. 

Визначення належності об’єкта до нерухомого або рухомого майна має велике 

значення у відносинах, пов’язаних з виникненням, переходом та припиненням права 

власності на ці об’єкти. В залежності від того, чи є об’єкт нерухомим майном, особа обирає 

для себе ту поведінку, яка встановлена законодавством для об’єктів нерухомості.  

В результаті узагальнення на теоретичному рівні поняття «об’єкта нерухомості» 

розуміється земельна ділянка разом з усією нерухомістю, яка є під нею і над нею; все те, що 

без значної шкоди не може бути переміщене відносно землі – стосується і самої земельної 

ділянки. Незважаючи на тривалість використання в світовій практиці терміна «нерухомість», 

суттєвих розбіжностей у його змісті не спостерігається. Усі визначення зводяться до того, 

що до нерухомості включається земля, та все що на ній знаходиться. Отже, можемо зробити 

висновок, що мова йде про землю та об’єкти, що нерозривно з нею пов’язані. 

В Україні, у період панування планової економіки поняття нерухомого майна було 

відсутнім в економічному лексиконі. Та лише із впровадженням реформ стало зрозумілим, 

що без заснування та розвитку ринку нерухомості, що є одним із базових елементів ринкової 

економіки, її ефективне функціонування є неможливим [2]. 

Відомо, що нерухоме майно за будь-якого суспільного устрою займає особливе місце в 

системі суспільних відносин. І незважаючи на те, що поняття «нерухомості» введено в 

практичний обіг не так давно, проте його значення виходить далеко за межі термінологічних 

уточнень. 

Саме нерухомість являє собою основу всієї системи ринкових відносин. Об’єкт 

нерухомості – не лише важливий товар, що задовольняє особисті потреби людей, але й 

капітал, що приносить прибуток. Нерухомість є основою національного багатства, що має за 

кількістю власників загальнонародний характер.  

Проаналізувавши сучасні законодавчі, нормативні та правові акти України визначено 

основні терміни, які використовуються для позначення об’єктів, що належать до об’єктів 

нерухомого майна.  

Враховуючи вище наведені приклади, можна виділити такі ознаки нерухомої речі, що є 

основними і розглядати які необхідно у сукупності: 

‒ об’єкти розташовані на земельній ділянці та нерозривно пов’язані із землею, тобто 

вони не можуть існувати без землі; 

‒  переміщення зазначених об’єктів є неможливим без їх знецінення та зміни їх 
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призначення. 

У відповідності до зазначених ознак, нерухомість є неоднорідною за своїм складом, 

функціями та здатністю задовільнити потреби ринку. До неї слід відносити не лише земельні 

ділянки, будівлі та споруди. Об’єктами нерухомості, виходячи з різних законодавчих актів, 

визнаються також автозаправна станція, асфальтобетонне покриття, багаторічні насадження, 

водні об’єкти, дамби, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках, пірси, 

свердловини тощо. 

Усі об’єкти нерухомості, включаючи житлову нерухомість, в реальній дійсності 

існують в єдності фізичних, економічних, соціальних та правових властивостей. 

Фізичні характеристики нерухомості включають: конструкцію та матеріал будівель, 

місце розташування, клімат, розміри, навколишнє середовище тощо. Усі об’єкти нерухомості 

підлягають впливу фізичних, біологічних, техногенних та інших процесів. В процесі їх 

експлуатації поступово змінюються їхні споживчі властивості й функціональна придатність, 

стан яких враховується при укладанні договорів, володінні та користуванні майном. 

Економічна концепція розглядає нерухомість як ефективний матеріальний актив та 

об’єкт інвестування. Основними економічними елементами нерухомого майна є вартість та 

ціна, які первинно виникають з його стану та корисності. 

На юридичному рівні нерухомість відрізняється сукупністю публічних та особистих 

прав на неї, що встановлюються державою. Права на нерухоме майно може бути 

неподільним, частковим та розділеним на основі поділу майна на підземні ресурси, 

поверхню землі, будівлі та повітряний простір. 

При розгляді ролі нерухомого майна з соціальної сторони, то його роль полягає у 

задоволенні фізіологічних, психологічних, інтелектуальних та інших потреб людей. Усе 

необхідне людині для виживання та гідного існування, вона отримує в кінцевому підсумку 

від землі. Крім того, володіння нерухомістю необхідне для формування цивілізованого 

середнього прошарку суспільства. Зазначимо, що залучення нерухомості до ринкових 

відносин стимулює інвестиційну активність. 

Нерухомість посідає основне місце при будь-якому суспільному устрої, виконуючи одразу 

дві функції: засобу виробництва та предмета споживання. З об’єктами нерухомості тісно пов’язане 

економічне і правове регулювання державою різних сфер матеріального виробництва та життя 

суспільства. 

Підвищену економічну цінність нерухомості обумовлено тим, що в процесі її 

тривалого використання вона майже не втрачає своєї початкової цінності, оскільки є 

економічним благом тривалого використання. Крім цього, усі об’єкти нерухомості завжди 

мають своє функціональне виробниче, або невиробниче призначення. При виробничому 

призначенні об’єкт нерухомості прямо або побічно бере участь у створенні продукції, 

виконанні робіт, наданні послуг. При невиробничому – забезпечує умови для проживання та 

обслуговування людей. 
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В соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями жизни в 

городском организме закономерно отмирают старые ткани и рождаются новые, поэтому 

обновление городов происходит последовательно, путем замены устаревших материальных 

фондов и постепенного преобразования на этой основе планировочной структуры в целом 

или ее отдельных элементов. 

Градостроительная реконструкция – это целенаправленная деятельность по изменению 

ранее сформировавшейся градостроительной структуры, обусловленная потребностями 

развития и совершенствования. 

Реконструкция – материальный результат, состояние застройки в данное время, а также 

непрерывный процесс, проходящий в каждом городе по-разному в зависимости от 

предыдущего роста и современных требований.  

В градостроительстве проявляется тенденция к интеграции, как в сфере материального 

производства, так и в сфере управления. Расширенное воспроизводство требует дальнейшего 

повышения уровня разделения труда, концентрации и специализации строительного 

производства, интенсификации обмена результатами производственно-хозяйственной 

деятельности. 

В качестве одной из перспективных форм интеграции выступают в градостроительной 

структуре различные комплексы. В процессе формирования планов социального и 

экономического развития крупных городов все чаще складывается ситуация, когда для 

повышения эффективности используемых финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

нужна не просто концентрация усилий, но и новые прогрессивные формы организации 

строительного производства. Нами предлагается создать корпоративные комплексы, 

имеющие различные масштабы, цели, структуру (в градостроительной реконструкции – 

Корпоративные научно-технические комплексы градостроительной энергореконструкции 

«КНТК ГЭРек») [1; 2]. 

Ведущим признаком целесообразности применения координационных принципов 

управления выступает общность хозяйственных целей и задач, требующая тесной 

производственной кооперации отраслей. С позиций методологии управления КНТК ГЭРек 

является экономическим объектом нового класса, получившим название интеграционного. 

Его специфика вытекает из его комплексности, что предполагает: 

a) высокий уровень совпадения интересов основных производственных организаций, 

входящих в КНТК ГЭРек при сохранении отраслевой принадлежности и соответствующей 

включенности ее в отраслевые системы планирования, финансирования, материально-

технического снабжения и управления (закон синергии);  

б) взаимосвязь хозяйственной деятельности, определяющую их зависимость в 

достижении как собственных, так и отраслевых целей, формирующих данный комплекс 

(закон композиции);  
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в) территориально обусловленное социально-экономическое единство, невозможное 

без осуществления согласованной экономической политики, свободной от конъюнктурных и 

ведомственных ограничений. 

Таковы самые общие особенности, свидетельствующие о том, что при организации 

управления КНТК ГЭРек нельзя лишь приспосабливать действующий хозяйственный 

механизм, необходим поиск новых форм и методов. В сущности, главная проблема сегодня – 

это обеспечение координации в деятельности органов управления, относящихся к различным 

звеньям и уровням строительной отрасли. Чаще всего предлагают их объединить «под общей 

крышей». Но такие структуры слишком громоздки, трудноуправляемы, да и не всегда 

реализуемы на практике, особенно в строительстве. Необходимо таким образом организовать 

участников КНТК ГЭРек, чтобы они, реализуя собственные цели, достигали бы и общих 

результатов (закон композиции). Такой механизм есть – это координация. Целостность 

КНТК ГЭРек придает не столько пространственная организация, сколько тот конечный 

результат – продукт производства реконструкции, который строителями и создается. Сейчас, 

когда упор делается на экономические рычаги управления, уроки пренебрежения 

координационным управлением по отношению к первичным экономическим ячейкам 

необходимо учитывать. 

Любой общий процесс управления недвижимым объектом исторической застройки 

состоит из управления отдельными взаимосвязанными процессами: организационными, 

трудовыми, информационными и др. Общепринятым способом их динамического 

отображения является календарный план, для формирования которого используют 

компьютерные программы управления проектами. Для реализации функции контроля 

предназначены массивы данных по фактическому выполнению работ. На основании 

контроля фактического состояния выполнения работ формируются регулирующие 

воздействия, заключающиеся в соответствующем переформировании календарного плана 

(закон единства анализа и синтеза). Таким образом, помимо того, что календарный план 

отражает динамику выполнения работ, он сам является динамически перестраиваемой 

структурой. Это позволяет с определенной периодичностью (день, неделя, месяц и т.д.), т.е. 

циклически, повторять общие функции управления в комплексном процессе управления. 

Последовательность действий внутри каждого цикла управления сводится к следующей 

последовательности: 

а) в момент времени t с учетом начальных условий формируется текущий календарный 

план; 

б) для создания базы сравнения с последующими возможными изменениями текущего 

плана его начальное состояние фиксируется как эталонное; 

в) в момент времени t+Δt осуществляется учет фактически выполненных работ, т.е. 

реализуется функция контроля по заранее определенным точкам проекта (метод контроля по 

вехам); 

г) сравнение эталонного состояния выполняемых работ с их прогнозируемым 

состоянием дает основу для принятия решения по корректировке календарного плана на 

будущий период; 

д) далее цикл управления повторяется в диапазоне t+Δt…t+2Δt вплоть до окончания 

всего процесса управления. 

Полное завершение процесса управления характеризуется в календарном плане 

фиксацией фактического выполнения всех работ, как по срокам, так и по стоимости. 

Естественно, что начальный календарный план и его фактическая реализация будут 

отличаться, а оценка этого отличия по тому или иному критерию будет являться и оценкой 

управления в целом. 
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Характерною рисою сучасного суспільства є масове використання глобальної 

інформаційної системи Інтернет, що має величезний вплив на банківський сектор. Це 

пов’язано з тим, що електронні банківські послуги спрямовані на вдосконалення та 

реалізацію звичних банківських операцій шляхом використання інформаційних систем. 

Тому, поява Інтернет-комерції стала результатом появи відносно нових банківських 

продуктів, що стали результатом розвитку всесвітньої мережі. Вагомий внесок у розроблення 

теорії та практики банківської конкуренції зроблено у працях таких вчених як: М. Деменков, 

О. Чуб, В. Геєць, В. Герасимчук, О. Дзюблюк, Б. Луців, М. Козоріз, С. Реверчук,  

Т. Смовженко та інші. 

Як відомо, банківська конкуренція є основою ринку фінансових послуг, адже вона 

володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи 

в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення [1]. 

Зазначимо, що конкурентне середовище банківських продуктів і послуг є однією з 

найголовніших причин пошуку нових методів функціонування банків, впровадження 

сучасних технологій, розширення спектра послуг і способів залучення клієнтів. При 

наявності достатньої кількості банків на ринку фінансових послуг відсутність конкуренції 

неможлива, адже саме конкуренція стимулює подальший розвиток ефективно діючої 

банківської системи. 

Сьогодні електронний банківський бізнес динамічно розвивається і підприємницька 

діяльність у традиційних сегментах економіки також переноситься в електронний простір. 

Сучасна  економічна  література  відображає різні підходи до визначення поняття 

«електронний бізнес». На  наш  погляд,  найбільш  вдалим і точним  є узагальнююче  

визначення,  відповідно  до  якого можна стверджувати, що електронний бізнес – це якісно 

нова модель інтегрованої економічної  діяльності, яка базується  на  використанні  

інформаційно-комунікаційних  технологій  та  мереж  як унікального  макроекономічного  

середовища  та основного  засобу виробництва  для  оперативної комерційної  та  фінансової  
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діяльності  з метою підвищення ефективності наявних або широкого, динамічного розвитку 

нових сегментів бізнесу та отримання  стабільного  соціально-економічного ефекту [3]. 

Слід сказати, що електронні банківські послуги вийшли на лідируючі позиції і це 

пов’язано не тільки з потребою банків знижувати витрати, але і продиктовано потребою 

самих користувачів отримувати доступний, зручний і швидкий канал обслуговування. Це 

призвело до епохи конкуренції – так званого  «полювання на клієнтів». Ряд факторів впливає 

на конкурентну боротьбу за клієнта, адже  сьогодні вона являє собою постійну націленість 

фінансових інститутів на розширення спектра своїх послуг та впровадження нових 

високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу (див. 

рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Фактори боротьби за клієнтів на фінансовому ринку 

До факторів мегарівня відносять глобалізацію, стан світової економіки, кризу або 

підйом, а до макрорівня – державне регулювання, стан реального сектора економіки, а також 

стан ринку позичкового капіталу, ринку інвестицій і грошового обігу. Щодо факторів 

мезорівня, то до них відносять рівень життя населення регіону, розвиток банківської 

інфраструктури регіону, а до макрорівня – рівень конкуренції та попит на банківські послуги. 

І здавалося б, у банківському секторі все вже придумали до нас, проте в боротьбі за 

клієнтів банки виявляють неабияку винахідливість у пошуку методів обслуговування 

клієнтів у електронному банківському бізнесі. 

Безумовним лідером є дистанційний сервіс, адже використовуючи такі види послуг, 

можна витратити гроші навіть не залишаючи дому, що дозволяє заощаджувати час і не 

стояти в черзі до банківської каси [4].  

Не поступається і пакетне обслуговування, в рамках якого, крім традиційних 

банківських сервісів, можливе отримання платіжних карток для членів сім’ї та укладання 

договорів страхування на пільгових умовах, участь у спеціальних розіграшах призів і 

бонусних системах, купівля товарів і оплату послуг в кредит, значні знижки в магазинах за 

використання для розрахунків платіжних коштів банку та ін. 

Також важливу роль відіграють платіжні системи, завдяки яким здійснювати 

управління своїми фінансами тепер можна попутно під час недільної прогулянки містом за 

допомоги центрів самообслуговування та платіжних терміналів [4]. 

Слід відзначити і регулярні платежі, які дають можливість клієнтові банку не лише не 

виходити з будинку, але навіть і не заглядати в поштову скриньку в пошуку щомісячних 

рахунків на оплату, оскільки про це банки теж подбали, запровадивши послугу здійснення 

регулярних платежів за принципом постійного доручення. В рамках цього сервісу банк 

автоматично списує кошти з карткових і поточних рахунків за попереднім дорученням 

клієнта без особистої присутності і будь-якої дії з його боку. Така послуга дозволяє клієнтові 

поповнювати депозитні рахунки і погашати кредити, а також регулярно і своєчасно 
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оплачувати рахунки за комунальні послуги, кабельне та супутникове телебачення, доступ до 

мережі Інтернет, послуги мобільного зв'язку, страхові внески. 

Не виключено, що коли-небудь електронний банківський бізнес витіснить з ринку 

класичні банки. Якщо говорити про світовий досвід, то вже сьогодні успішно функціонує 

канадський банк, який має тільки два реальних відділення, а основну роботу веде через 

мережу Інтернет. У цьому банку обслуговується понад 140 тис. клієнтів. Перший повністю 

мережевий банк – «Security First Network Bank» – відкрився в Інтернеті  

18 жовтня 1995 року. За перші півтора року існування середній приріст капіталу банку склав 

20% на місяць, активи виросли до 40 млн. доларів, було відкрито 16 тис. клієнтських 

рахунків. Вельми показовий і приклад британського Інтернет-банку «Egg» – на web-сайті 

банку пропонується повний набір послуг, включаючи придбання полісів, торгівлю цінними 

паперами і навіть фінансовий консалтинг [6]. 

Однак електронний банківський бізнес ніколи не замінить цілком і повністю звичайних 

відвідувань банку. Причиною цього є те, що психологія людини змінюється повільніше, ніж 

технологія. За даними дослідження маркетингової фірми CornerstoneAdvisors, клієнт банку 

повинен регулярно і особисто перевіряти надійність установи, в якому зберігаються його 

гроші [5]. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження можна зробити висновок, що роль 

банків у повсякденному житті клієнтів докорінно змінюється: тепер це персональний 

фінансовий менеджер, який повноцінно розпоряджається фінансами клієнта і поділяє з ним 

супутні ризики. Безумовно, впровадження новітніх банківських сервісів вимагає значних 

капіталовкладень і супроводжується високими ризиками, тому поки що це можуть собі 

дозволити тільки системні, високотехнологічні банки з достатнім рівнем автоматизації 

банківських процесів, адекватною системою ризик-менеджменту і кваліфікованим 

персоналом. Таким чином, менш успішним у цьому напрямку банкам варто наздогнати 

більш активних конкурентів, оскільки зволікання внаслідок економії на розвиток може 

обійтися банку дуже дорого, адже клієнти люблять успішних. 
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Результати нашого дослідження свідчать, що основними перешкодами для ведення 

бізнесу в Україні є: нестабільна політична ситуація (державна політика часто є складною і 

непередбачуваною, постійна зміна вимог до ведення бізнесу); низький попит, брак замовлень 

(внаслідок зменшення  купівельної спроможності населення України); значний податковий 

тиск на бізнес; неповернення ПДВ; складне податкове адміністрування; війна на Сході 

України; інфляція; масштабна корупція у всіх сферах; висока вартість регулювання (в 

середньому близько 30 000 грн. на одне МСП у 2015 р.); незавершеність дерегуляції [11]. 

Встановлено, що запровадження механізму «єдиного вікна» для контролю на митниці; 

зміцнення макроекономічної стабільності; поліпшення бізнес-клімату внаслідок 

продовження політики дерегуляції, підвищення ефективності управління державним 

сектором економіки та його оптимізація; поступове відновлення та формування нових 

міжгалузевих зв’язків в економіці; зниження ЄСВ до 22% – є вкрай недостатніми заходами 

для необхідного забезпечення економічного розвитку в Україні [10]. Зазначено, що тінізація 

вітчизняної економіки (на рівні 52,8% від офіційного ВВП у 2014 р. – за міжнародними 

експертними оцінками;  46% – у І кварталі 2015 р. за  розрахунками Мінекономрозвитку 

України, 41%  – у І кварталі 2016 р.) є відображенням активної криміналізації економічних 

процесів, високої корумпованості державних чиновників та низької податкової культури в 

суспільстві [1, с. 2; 10]. Отже, проведені реформи оподаткування в Україні у 2015 – 2016 рр. 

наразі виявилися формальними і реальних результатів для роботи бізнесу не принесли. 

Національна економіка залишається «репресованою», а неефективне податкове 

законодавство залишається вкрай вразливим для політичного втручання.  

Встановлено, що податкова система України є однією з найбільш обтяжливих і 

складних у світі (за показниками часових витрат на адміністрування та  кількості платежів); 

характеризується низкою серйозних проблем і внутрішніх суперечностей (фіскальний тиск, 

велика кількість бюрократичних процедур, нестабільне та заплутане законодавство, корупція 

та хабарництво, відсутність довіри бізнесу до держави, низька податкова культура в 

суспільстві); є дестимулюючим чинником для створення сприятливого бізнес-клімату в 

процесі інституційних трансформацій на шляху до європейської інтеграції; створює 

передумови для тінізації вітчизняної економіки  [2, с. 12].  Так, за показником впливу 

оподаткування на бажання інвестувати, як   визначено ВЕФ, Україна у 2014 – 2015 рр. 

зайняла 129 місце серед 140 країн світу (для порівняння: у 2013 – 2014 рр. – 145 місце серед 

148 країн). У 2015 р. за показником податкового навантаження на бізнес Україна посіла 118 

місце серед 140 країн світу [7]. Незважаючи на оптимізацію адміністрування податків, 

Україна поступається за показником витрат часу на виконання обов’язкових податкових 

процедур майже вдвічі Казахстану, Молдові, Білорусії  та Росії  (350 год. у 2015 р.) [6]. Крім 

того, слід зазначити,  що рівень економічної свободи в Україні за основними субіндексами у 

рейтингу Індексу економічної свободи-2015 мав суттєві відмінності. Так, якщо за оцінкою 

трьох субіндексів – «Свобода зовнішньої торгівлі» (85,8 бали), «Фіскальна свобода» (78,7 

бали) та «Монетарна свобода» (78,6 бали) – Україна випереджала середньосвітовий рівень 

(75,4; 77,4 та 75 балів відповідно), то за субіндексом «Інвестиційна свобода» (15 балів) 

Україна відставала від середньосвітового рівня більше, ніж у 3,6 рази (54,8 бали). Попри це, 

значне відставання спостерігалося також за субіндексами «Свобода від корупції» – у 1,7 рази 



78 
 

та «Свобода фінансового сектору» – у 1,6 рази [8]. 

Проте, за оцінками Світового банку, у рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing 

Business 2017» Україна посіла уже 80 місце серед 189 країн світу. Поліпшення у компоненті 

захисту прав міноритарних акціонерів (+18 сходинок), у компоненті виконання контрактів 

(+17 сходинок), у компоненті оподаткування (+23 сходинок); у компоненті реєстрація 

бізнесу (+10 сходинок) вплинули на позицію України в зазначеному рейтингу [10].  

Отже, результати нашого дослідження переконливо доводять, що саме через фіскальну 

систему держава керує бізнесом, як професійний диригент оркестром, дає необхідні сигнали 

потенційним інвесторам, платникам податків для забезпечення збалансованого і динамічного 

розвитку національної економіки. Однак неефективність діючої податкової системи  

(надмірний тиск на бізнес, нестабільна та незрозуміла система оподаткування, непрозоре  та 

неякісне адміністрування податків, неузгодженість, недосконалість законодавства,  поширені 

схеми ухилення від оподаткування, неефективність виявлення злочинів у сфері фінансів, 

несприятливе податкове середовище) спонукає до пошуку нових варіантів її реформування в 

Україні. Так, формування послідовної податкової політики в Україні, спрямованої на 

зменшення корупції, якість адміністрування податків, спрощення податкової системи, 

зменшення тиску на бізнес, покращення інвестиційного клімату є першочерговим завданням 

нинішнього уряду в Україні. Наразі Кабінет Міністрів України при широкій підтримці 

бізнесу та громадськості схвалив антикорупційний законопроект щодо удосконалення 

податкової системи в Україні. Як запевняють у Мінфіні, внесені зміни до ПКУ спростять 

умови для ведення бізнесу, підвищать якість адміністрування, створять сприятливе 

податкове середовище. «Пакет податкових змін є важливою частиною реформи Державної 

фіскальної служби, адже він прибирає можливості для системної корупції в податковій 

сфері» [5, с. 241; 9].  

Вважаємо, що основними чинниками реформування вітчизняної податкової системи 

мають стати: створення сприятливих умов для  бізнес-клімату (що за високих показників 

тіньової економіки є неможливим!!!), ефективне поєднання фіскальної, регулюючої та 

стимулюючої функцій податків, закладення основ для інноваційно-інвестиційної моделі 

розвитку суспільства [3, с. 18]. Сподіваємось, що тільки послідовна і виважена політика 

Міністерства фінансів України щодо реалізації ефективної податкової реформи в Україні (під 

впливом ефективно діючого громадянського контролю – бізнесу та громадськості!!!) 

створить сприятливе  податкове  середовище для бізнесу,  що дасть поштовх для 

забезпечення економічного розвитку, збалансованості інтересів держави та платників 

податків і покращить інвестиційний клімат в Україні, адже дієва та ефективна фіскальна 

політика, яка відповідає міжнародним стандартам, стимулює бізнес та є фундаментом 

сильної держави [5, с. 242].  

Таким чином, сильна політична воля, дієва та ефективна антикорупційна політика, 

забезпечення сприятливого бізнес-середовища (передусім, податкового!), повернення ПДВ, 

завершеність дерегуляції (поліпшення дозвільної та адміністративної системи ведення 

бізнесу в країні), покращення інвестиційного клімату, ефективна макроекономічна політика, 

що формує інвестиційну привабливість країни, боротьба з інфляцією – полегшать ведення 

бізнесу в Україні, що стане запорукою відновлення національної економіки. Слід зазначити, 

що показовим прикладом боротьби з тіньовою економікою є Індія, яка провела 08.11.2016 р. 

(за три доби!!!) найбільш вражаючу за масштабами і наслідками радикальну економічну 

реформу щодо знищення тіньової економіки та легалізації всіх доходів і витрат у країні.  
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Даючи оцінку конкурентної політики держави і розробляючи програми приватизації 

природних монополій слід пам’ятати, що визначальною вимогою є те, що ринки мають бути 

конкурентоспроможними і сприяти інноваціям. Не зважаючи на те, що кожній країні 

притаманні властиві їй режими конкуренції, в основі конкурентної політики лежать кілька 

спільних принципів: 1) конкурентна політика спрямована, насамперед, на високо 

концентровані ринкові структури; 2) конкуренція може бути ефективною як в приватному 

секторі, так і в державному; 3) конкуренція є ефективним інструментом функціонування 

ринків, проте може спричиняти і побічні ефекти для суспільства загалом; 4) визначення 

засобів реалізації конкурентної політики (санкції, декларації, структурні впливи тощо) 

обумовлене економічним ефектом і втратами на конкретному монопольному ринку [1]. 

http://ierkyiv.us14.list-manage1.com/track/click?u=1232ee183dc9ebfaf186db6fb&id=39306d052e&e=546dc7f7ee
http://ierkyiv.us14.list-manage1.com/track/click?u=1232ee183dc9ebfaf186db6fb&id=39306d052e&e=546dc7f7ee
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Реформи в системі державного регулювання спрямовані на просування конкуренції, 

незалежно від того, чи є підприємство в державній чи приватній власності. Проте державне 

регулювання підприємств державної форми власності пов’язане із проблемою приватизації. 

Від приватизації підприємств – природних монополістів (електроенергетика, газове 

господарство, телекомунікації) суспільство отримає вигоди, але вони будуть досягнуті лише 

якщо здійснюватиметься державне регулювання приватизованих суб’єктів. Ще донедавна 

природні монополії вважалися домінуючими в енергетиці, транспорті, телекомунікаціях. 

Крім того приватні конкуренти, згідно законодавства, не допускалися до конкуренції на цих 

ринках. Проте, якби в даних секторах монополія була б настільки «природною», економія, 

зумовлена ефектом масштабу, настільки потужною, то обмеження конкуренції були б 

зайвими. Тобто, наявність правових обмежень означає, що монополія не є настільки 

«природною». У цьому випадку можливим є рішення щодо зняття обмежень на вхід нових 

учасників, які відповідають деяким найважливішим мінімальним критеріям (умови безпеки, 

обачні норми резервів тощо). У процесі приватизації виникає питання щодо того, коли має 

розпочатися державний контроль за діяльністю підприємств – до чи після приватизації. Це 

матиме вплив на розмір доходу від реалізації товарів, послуг. Наприклад, в Європейських 

країнах відміна державного контролю в деяких монопольних галузях, з одного боку, і 

технічний прогрес – з іншого, забезпечили значне зростання ефективності бізнесу і його 

конкурентоспроможності. 

У секторах – природних монополіях, де конкуренція є обмеженою, у реалізації 

конкурентної політики можна виділити два етапи. Перший – зламати або «розділити» 

послуги, що надаються монополією на складові, так, щоб ізолювати головний елемент 

природної монополії в промисловості. В електроенергетиці, наприклад, реальний 

монопольний елемент – не генерування чи розподіл енергії, а транспортування 

електроенергії через мережу. Шляхом розподілу промисловості на її окремі, потенційно 

конкурентні і природні монопольні компоненти, ефективність може бути забезпечена через 

ринок. Такі потенційно конкурентні частини продаються приватному бізнесу, або 

передаються в оренду, чи включаються в конкурентне середовище на основі конкурентних 

тендерів. На другому етапі важливо зрозуміти, як працювати з елементами природної 

монополії. Це стосується, насамперед, ціноутворення, доступу до ринку та якості 

обслуговування. 

Визначальним має стати стимулююче регулювання, спрямоване на розробку мотивів 

для гарантії того, що виробники будуть утримувати ціни і витрати наскільки можливо на 

низькому рівні. Оскільки витрати невідомі, то на них можна впливати через стимули, які 

встановлюються регулюючим органом. Це стримає приватизовану монополію від 

«скочування» до тих же звичок, які є у державного монополіста, якого вона замінила. 

У Великобританії після приватизації телекомунікаційних, газових, водних, електричних 

і залізничних компаній були сформовані регулюючі органи (Ofgen, Ofgas, Ofwat тощо). Їх 

завданням було запобігання зловживанням монопольною владою і знаходження шляхів 

сприяння конкуренції. Досвід країн світу дозволив виділити декілька способів регулювання 

приватизованих підприємств із сильними монополістичними елементами: 

1. Ціна дорівнює граничним витратам. Монополістична фірма повинна встановлювати 

ціну, що дорівнює граничним витратам, а за наступні втрати забезпечується субсидія. 

Недоліком є собівартість субсидії і складність у визначенні граничних витрат. 

2. Беззбитковість або середній дохід від капіталу. Регулятор може наполягати на ціні, 

яка дозволяє фірмі працювати беззбитково. Це усуває монопольний прибуток, але залишає 

інші переваги для монополіста, наприклад Х-неефективність. Зникає проблема прямого 

регулювання цін, але разом з тим, зменшуються стимули до мінімізації витрат виробництва. 

Засоби управління рівнем доходу широко застосовувалися в США, що породжувало часті 

спори про визначення рівня доходу. 

3. Підхід «індекс роздрібних цін (RPI) мінус Х», використаний Британською владою. 

Регулятор дозволяє фірмі підвищувати ціну не більше ніж на «Х» процентних часток від 

індексу роздрібної ціни (RPI). Головна проблема – визначення фактору ефективності Х, який 
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не повинен бути ні надто низьким (фірма отримає надмірний прибуток і регулювання 

втратить зміст), ні надто високим ( фірма стане нежиттєздатною) [2]. 

Монопольна влада може обмежуватися умовами доступу до послуги чи сектору 

економіки. Щоб унеможливити нерівні умови доступу до мережі, регулятор повинен 

визначити справедливу і прозору схему ліцензування нових учасників. Дослідження західних 

економістів дозволили сформувати підходи до визначення витрат на доступ до підключення 

до мереж – правило ефективного компонентного ціноутворення (ECPR). Згідно з ним нові 

учасники повинні виплатити суму, що відшкодовує граничні витрати доступу до мережі 

плюс деяку суму за постійні витрати державної фірми за урегулювання цієї справи. 

Регулятор повинен мати доступ і до якості обслуговування споживачів з боку існуючих 

і нових операторів.  

Високі витрати на регулюючі функції держави підкреслюють важливість конкуренції 

як альтернативного, більш ефективного, контролюючого засобу обмеження монопольного 

надприбутку. Регулювання не можна розглядати як задовільний субститут конкуренції. 

Конкурентна політика може бути дорогою і неефективною в реалізації, вона може 

деформуватися і заперечуватися. Проте, сильна конкурентна політика забезпечує 

конкурентоспроможність виробництва. 

В теорії і практиці не існує єдиної формули, якою можуть керуватися держави у 

конкурентній політиці, тому дискусії щодо функціонування регуляторів на ринках 

природних монополій продовжуються. 
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Діяльність суб’єктів господарювання в сучасних умовах постійно піддається впливам 

негативних явищ, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Це прямо 

відбивається на їх конкурентоспроможності, а на рівні вищому – загалом на 

конкурентоспроможності всього національного господарства.  

На сьогодні широко вживається термін «турбулентне середовище» та розглядається 

управління в ньому, яке означає, що відбувається постійний вплив на підприємство 

здебільшого негативних чинників і, фактично, воно постійно перебуває під тиском подій 

різної складності та передбачуваності (як і непередбачуваності) в оточуючому  

середовищі [1].  

Ці проблеми породили необхідність досліджувати питання безпеки функціонування 

підприємства [2], а також сприяли зростанню числа досліджень, присвячених сталому 

розвитку підприємства, економічній стійкості, гнучкості, ризик-менеджменту, кризовому 

менеджменту [3; 4].  

Також зʼявились дослідження, які дозволяють визначити необхідну реакцію на вплив 

негативних явищ шляхом вловлювання певних ознак, які дозволяють простежити появу в 
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майбутньому певних негативних явищ. Такими способами є концепція слабких сигналів та 

раннього попередження. Але, окрім цього, постає проблема можливості не просто завчасно 

зреагувати на впливи оточуючого середовища, а вибудувати таку систему, яка 

стосуватиметься прийняття управлінських рішень «на випередження». Тобто визначення 

самого негативного явища і джерела його імовірної появи можна здійснити за допомогою 

системи стратегічної захищеності, яка спрямована не стільки на те, щоб просто визначити 

допустимий рівень безпеки в діяльності суб’єкта господарювання (адже це є показник 

результату), а, швидше, на забезпечення готовності підприємства до відповідної і швидкої 

реакції. Всі ці дослідження мають спільну мету – забезпечити неперервний розвиток 

підприємства в сучасних умовах, але вихідним пунктом у цих дослідженнях буде момент, 

починаючи з якого суб’єкт господарювання реагуватиме на явище, яке настає. Тобто чи це 

буде ситуація, коли підприємство має достатньо часу для прийняття рішень, чи це буде 

ситуація, коли для кожного моменту часу треба знайти рішення, які дозволять підтримувати 

стабільність господарського становища даного суб’єкта, чи це буде час, коли вже настав 

вплив негативних явищ і, залежно від його сили і моменту реакції підприємства, можна 

говорити про передкризовий стан.  

Зовнішнє середовище є складним поняттям і зміни в ньому відбуваються постійно. 

Явища, які з’являються у оточуючому середовищі, поділяються на зовнішні та внутрішні 

(відповідно до факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ), а також деякі автори 

вважають, що їх можна строго ідентифікувати як негативні та позитивні. Автор П. Цабала 

називає внутрішні джерела негативних явищ помилками, які є або результатами небажаних 

дій, або результатами недостатності бажаних дій. У свою чергу, зовнішні джерела 

негативних явищ – це перешкоди, створені іншими суб’єктами (людьми), або перешкоди 

непереборної сили, які об’єднано поняттям «загрози» [5, с. 78]. Впевненість суб’єкта у 

можливості настання негативних явищ впливає на його почуття безпеки, але воно ще нічого 

не свідчить про реальний стан загрози [5, с. 80].  

Зазначимо, що загрози є загрозами лише в тому випадку, якщо певне явище або відразу 

має негативний вплив – наприклад, запроваджено новий податок на господарську діяльність 

підприємства, або якщо підприємство не скористалось з нагоди, яка з’явилась, наприклад, з 

досягнень появи нової технології і нею скористались конкуренти. У цьому випадку загрозою 

стало не саме явище, а втрачений шанс конкретного суб’єкта господарювання. Графічно це 

проілюстровано на рисунку 1, де на вертикальній осі визначається сила впливу явища, а на 

горизонтальній – вісь часу.  

 

 
Рис. 1. Позиціонування негативного явища залежно від сили його впливу та почуття 

стану безпеки для суб’єкта господарювання 

Примітка: складено автором  
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Тобто, чим ближчою є перспектива появи певного явища для суб’єкта господарювання, 

яка виникає з невизначеності, тим очевидніше, що невизначеність перетвориться або в 

загрозу, або у втрачений шанс, причому і втрачені шанси, і явні загрози можуть мати і 

слабку, і сильну силу впливу. Відповідно, верхня та нижня частини поля показують, коли 

ситуація для суб’єкта господарювання стане безпечною та небезпечною. Вона є результатом 

того, наскільки даний суб’єкт був захищений у стратегічному розумінні – прийняттям 

відповідних управлінських рішень.  

Таким чином, керівництво підприємства повинно вміти чітко ідентифікувати зміст 

явища, яке з’являється в оточуючому середовищі. Причому реагувати потрібно також 

заздалегідь з метою отримати додатковий час на реалізацію заходів, які нейтралізують 

можливий негативний вплив цього явища. Все це, у свою чергу, дозволить забезпечити 

конкурентне становище підприємства на ринку. 
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Швидкий ріст мережі Інтернет та неймовірний потік інформації, який вона зробила 

можливим, трансформували рекламу. Сьогодні важко уявити пошук в Інтернеті без 

візуальної реклами на веб-сайтах та текстової у пошукових системах. Виникає мало сумнівів 

щодо того, що он-лайн реклама здійснила значний відрив від традиційних видів реклами на 

телебаченні, у газетах та радіо. Більше сумнівів викликають зміни у витратах на рекламу та її 

обсяги, та як вони можуть вплинути на галузеві ринки. 

Перший сервіс із розміщення текстової реклами у мережі Інтернет був запущений 

компанією Google у жовтні 2000 року та називався AdWords. Його суть полягала у 

розміщенні рекламних оголошень на сторінках результатів пошуку на google.com. Усі 

оголошення були обрані на основі ключових слів, які з’являлися у пошуковому запиті 

користувача. Завданням Google було зниження трансакційних витрат на розміщення 

реклами, адже вони позиціонували AdWords як сервіс «самообслуговування», що складався 

із реєстрації, активації за допомогою кредитної картки, дизайну та розміщення за рахунок 

веб-сторінки Google. Ці текстові оголошення були продані на основі ціни за 1000 знаків –  

1,5 цента за верхню позицію рекламного блоку, 1,2 центи за середню та 1 цент за нижню [1]. 
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Станом на березень 2003 року Google зібрав понад 100 тисяч рекламодавців, що 

купували місця для оголошень за допомогою програми AdWords. Таким чином, Google  

надавав понад 200 мільйонів рекламних повідомлень на день по всьому світу. 

У квітні 2005 року компанією Google було запущено програму «Site Targeting» у бета-

версії, що дозволила б рекламодавцям направляти свої оголошення безпосередньо на певні 

сайти мережі Google. Рекламодавці, що скористалися «Site Targeting» змогли 

використовувати анімаційні зображення (які раніше не були дозволені) у своїй рекламі на 

додаток до тексту та статичних зображень. За період з 2000 по 2016 існування он-лайн 

реклами її засоби значно розвинулися: зросла кількість різновидів, механізмів та засобів 

маніпулювання споживчою поведінкою. 

Головними драйверами зростання ринку реклами України у мережі Інтернет стали 

контекст, включаючи відео та мобільну складову, та реклама у соціальних мережах. 

Лідерами з інвестицій в Інтернет-рекламу є автомобільні компанії, продавці електроніки та 

телекомунікаційні фірми, а також виробники алкоголю та тютюну, яким дедалі складніше 

просуватися на ТБ та вуличній рекламі через постійні заборони [2].  

Компанії зазвичай рекламують для досягнення однієї або декількох цілей: інформувати, 

переконати, нагадати або ж побудувати упізнаваність бренду або лояльність до бренду. 

Успішна реклама приводить до збільшення обсягів продажів або ж зниження цінової 

еластичності попиту споживачів на рекламований продукт. Досягнення будь-якої з цих цілей 

може збільшити доходи та прибуток (якщо додаткові прибутки переважатимуть витрати на 

рекламу) і, як результат, ринкову владу фірми.  

Є багато засобів масової інформації, доступних для розміщення реклами у межах 

кожного класу рекламних носіїв. Окрім ухвалення рішення про те, скільки витратити на 

рекламу в цілому, рекламодавець повинен вирішити як розподілити свої витрати серед 

наявних засобів. Оптимальна рекламна стратегія буде виконувати одну основну умову – 

отримання прибутку. Телебачення, газети, радіо та зовнішня реклама мають свої сильні та 

слабкі сторони, можуть здійснювати диференційований вплив на досягнення цілей 

рекламодавця. Важливим є розуміння того, на якому рівні Інтернет-реклама конкурує з 

традиційними медіа та яким чином вона може змінювати ціни на їх послуги. 

Рекламодавці у мережі Інтернет мають дотримуватись загальних вимог та принципів, 

які передбачені Законом України «Про рекламу». Однією з особливостей правового 

регулювання розміщення, розповсюдження та споживання реклами в Інтернеті є відсутність 

окремого спеціального органу, який здійснював би контроль за дотриманням законодавства 

про рекламу в мережі Інтернет [3]. Таким чином, контроль за дотриманням законодавства 

України про рекламу в мережі Інтернет відповідно до Закону про рекламу мають 

здійснювати Держспоживінспекція України – щодо захисту прав споживачів реклами та 

Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

У 2008 році у Верховну Раду України був направлений законопроект «Про Інтернет 

рекламу», який не був досить глибоким та змістовним, а лише давав поняття видів Інтернет-

реклами та зводив усі поняття про Інтернет-рекламу. Стаття 10 у цьому Законі була 

присвячена недобросовісній Інтернет рекламі. Однак Антимонопольний комітет України, як 

стверджує А. Дорошенко, приділяє небагато уваги Інтернет-рекламі. Тому потрібно 

проводити аналогії з рекламою у інших каналах, зокрема телебаченні, зовнішній рекламі. 

Стає зрозуміло, що основні порушники у сфері недобросовісної реклами це виробники та 

розповсюджувачі фармацевтичних препаратів і торгівельні мережі [6].  

Отже, з розвитком Інтернету та зростанням кількості часу, який споживачі проводять у 

мережі, розвинулась і аудиторія он-лайн реклами. У кінцевому рахунку, важливим є питання 

чи готові рекламодавці перенести свої витрати на рекламу з традиційних медіа у мережу 

Інтернет, який це може здійснити вплив як на зміну еластичності споживчого попиту, 

ринкову владу фірм та добробут, та яким повинне бути державне регулювання наслідків. 
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Світовий досвід свідчить, що у розвинених країнах припинення антиконкурентних 

узгоджених дій підприємців є головним завданням антимонопольних органів. 

Антимонопольний комітет України спрямовує зусилля на контроль, обмеження та 

припинення узгоджених дій. За даними річного звіту АМК України за 2015 рік, частка цих 

порушень у загальній їх кількості становила лише 6 відсотків, тоді як в 2009 році цей 

показник був близько 8 відсотків [1]. Антиконкурентні узгоджені дії, а простіше сказати, 

змови підприємців – дуже складний для розслідування вид порушень конкурентного 

законодавства. Їх важко виявити, а ще важче довести. Основна причина – недоліки 

процедури проведення розслідувань таких змов. І, в першу чергу, – недостатність дієвих 

засобів виявлення та доведення факту їх існування. Для цього не створена відповідна 

нормативно-методична база, не вистачає кваліфікованих фахівців, спеціальної техніки для 

здійснення слідчих дій [3]. 

Водночас ціна питання надзвичайно висока, оскільки внаслідок антиконкурентних змов 

суспільство зазнає значних матеріальних і моральних збитків. Цей вид порушення 

конкурентного законодавства, його прибутковість та безкарність є надто поширеним і тягне 

за собою суттєві негативні наслідки. Тому вивчення зазначених питань є надзвичайно 

актуальним для вітчизняної економічної науки. 

Вивчення принципово нових для нашої країни економічних явищ вимагало певного 

часу. Тому праці дослідників проблеми узгодженості дій підприємців зʼявилися лише в кінці 

90-х років. На сьогодні серед них можна назвати роботи В. Базилевича, З. Борисенко,  

О. Бакалінської, С. Валітова, А. Герасименко, А. Ігнатюк, О. Костусева, В. Лагутіна,  

Н. Малахової, Н. Саніахметової, Л. Семенової, І. Шумила та інших. 

Обʼєктивною причиною антиконкурентних змов підприємців є бажання отримати 

швидкі і дешеві вигоди у змаганні за споживача своєї продукції без створення необхідних 

для того умов. Субʼєкт господарювання, який здійснює антиконкурентні дії, прагне 

домогтися успіху не через підвищення якості своїх товарів або зниження їх ціни, а шляхом 

створення таких неконкурентних умов, коли споживач не має права вибору і змушений 

придбати товар, ціна і якість якого диктується узгодженими діями продавців [6]. 
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Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції», розділяються 

поняття «узгоджені дії» та «антиконкурентні узгоджені дії». Останні відрізняються тим, що 

вони можуть призвести до обмеження конкуренції, і тому забороняються. Просто узгоджені 

дії, які надзвичайно поширені між підприємцями, зустрічаються на кожному кроці 

господарської діяльності, їх недоцільно забороняти [8]. 

Антиконкурентні дії негативно впливають не лише на споживача, а й на конкуренцію в 

галузі. Фірми-конкуренти втрачають стимули постійно поновлювати асортимент продукції, 

вдосконалювати виробничі потужності, запроваджувати досягнення науково-технічного 

прогресу, прогресивні форми організації праці. Це, безперечно, завдає суттєвої шкоди 

державним і суспільним інтересам [7]. 

Для вирішення проблем конкурентної політики в Україні необхідно було не лише 

створити ефективне конкурентне середовище, а й запровадити демократичні умови 

суспільного устрою. Потрібні, перш за все, політичні реформи, щоб усунути нерівні умови 

ведення бізнесу для окремих підприємців. Нині наближені до владних кіл особи мають 

неабиякі переваги, що дискримінує більшість учасників процесу виробництва суспільних 

благ. В Україні, на жаль, поки що не спостерігається одностайного бажання створити такі 

умови. А це, безперечно, впливає і на розвиток відповідних напрямків науки [4]. 

Ситуація антиконкурентких узгоджених дій спостерігається на ринках пального. 

Регулярно проводяться розслідування чи то на загальнодержавних, чи то на регіональних 

ринках, порушників карають, а змови на ринках нафтопродуктів успішно повторюються, 

оскільки користь від порушення значно перевершує навіть достатньо високі штрафи. Так, на 

початку 2015 р. АМКУ знову оголосив про результати дослідження регіональних ринків 

паливно-мастильних матеріалів. Дослідження показало, що ціни на ці матеріали завищені від 

3 гривень до 5 гривень. Керівник відомства у черговий раз не утримався і знову ризикнув 

пообіцяти громадськості, що розслідування діяльності провідних виробників пального 

врешті призведе до його подешевіння приблизно на ці суми завищення. Насправді, станом на 

середину 2015 року ціни, зокрема на бензин марки А-95, у Києві підвищилися до 14,45 грн. І 

це при тому, що на світових ринках бензин почав дешевіти [2].  

Щоб вирішити першочергові проблеми у боротьбі з неправомірними узгодженими 

діями, треба вдосконалити саме нормативно-правову базу, що стосується захисту 

економічної конкуренції. У Законі «Про захист економічної конкуренції» є дуже багато 

невизначених понять, таких як «істотно» та «не істотно», «незначна частина ринку», «не 

вжив ефективних заходів» тощо. Це надає рішенням АМКУ субʼєктивний характер, оскільки 

дозволяє по-різному трактувати норми законів [8].  

Використання економічних методів доказу існування картельної змови дає змогу 

отримання підстав для заходів антимонопольного регулювання на основі змін економічних 

параметрів ринку без необхідності підтвердження фактичних дій фірм-олігополістів, 

спрямованих на створення картелю [5]. 

Широке запровадження економічних методик у практику антимонопольного 

регулювання, зокрема, у сфері моніторингу та виявлення порушень конкурентних умов 

ринків, має доповнити юридичні методи, якими іноді не можливо реально визначити 

тривалість картельної змови за часом, що прямо відображається на розмірі відшкодування 

збитків від картелізації та фактично не усуває картель на ринку. 

В якості напрямів подальших розробок економічних основ антикартельного 

регулювання виступають такі: зміна підходів щодо аналізу конкретних ситуацій, усунення 

наявності картелю на олігополістичному ринку; наповнення організаційно-правового 

механізму протидії картелям економічними інструментами, що слугуватиме на користь 

підвищення ефективності антимонопольно-конкурентної політики в цілому; запровадження 

передового світового досвіду економічних методів протидії картельним угодам, адже в 

останні роки роль антимонопольної діяльності та регулюючих функцій держави безперервно 

зростає у звʼязку із пошуком шляхів вирішення проблем економічної політки та 

довгострокового зростання національної економіки. 
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Статья 246 Уголовного кодекса Республики Молдова (далее – УК РМ) устанавливает 

ответственность за «ограничение свободной конкуренции путем заключения незаконного 

соглашения, направленного на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с 

него других хозяйствующих субъектов, повышение цен или поддержание единых цен, если в 

результате этого получен доход в особо крупных размерах или причинен ущерб в особо 

крупных размерах третьему лицу». В Уголовном кодексе Украины отсутствует аналогичная 

статья. В то же время, в Кодексе Украины об административных правонарушениях (далее – 

КУАП) имеется ряд статей, которые предусматривают ответственность за ограничение 

свободной конкуренции. 

Более всего ст. 246 УК РМ созвучна со ст. 1662 КУАП, предусматривающей 

ответственность за «заключение соглашений, направленных на установление (поддержание) 

монопольных цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, распределение рынков по 

территориальному принципу, ассортименту товаров, объему их реализации или закупок или 

по кругу потребителей или по другим признакам с целью их монополизации, устранение с 

рынка или ограничение доступа на него продавцов, покупателей, других 

предпринимателей». Согласно ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О защите экономической 

конкуренции» «антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные 

действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или 

ограничению конкуренции». Для сравнения, в ч. (1) ст. 5 Закона Республики Молдова «О 

конкуренции» установлено: «Запрещаются, без принятия предварительного решения, любые 

соглашения между предприятиями или ассоциациями предприятий, любые решения 
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ассоциаций предприятий и любые согласованные действия, предметом или следствием 

которых является препятствование, ограничение или искажение конкуренции на рынке 

Республики Молдова или на части этого рынка». Нетрудно заметить, что деяния, 

предусмотренные ст. 246 УК РМ и ст. 1662 КУАП, могут быть совершены двумя или более 

лицами, участвующими в антиконкурентном соглашении, заключяемого в ущерб 

потерпевшего предпринимателя. Вместе с тем, в отличие от преступления, указанного в ст. 

246 УК РМ, правонарушение, предусмотренное ст. 1662 КУАП, не предполагает в качестве 

обязательного условия получение дохода или причинение ущерба потерпевшему. 

Статья 1661 КУАП устанавливает ответственность за «навязывание условий договора, 

которые ставят контрагентов в неравное положение, или дополнительных условий, не 

относящихся к предмету договора, в том числе навязывание товара, не нужного контрагенту, 

ограничение или прекращение производства, а также изъятие из оборота товаров с целью 

создания или поддержки дефицита на рынке или установления монопольных цен, частичный 

или полный отказ от реализации или закупки товара при отсутствии альтернативных 

источников снабжения или сбыта с целью создания или поддержания дефицита на рынке или 

установления монопольных цен, другие действия, направленные на создание препятствий 

доступу на рынок (выхода из рынка) других предпринимателей, установление монопольных 

цен (тарифов, расценок) на свои товары, а также дискриминационных цен, ограничивающих 

права отдельных потребителей». В законодательстве Республики Молдова нет прямого 

аналога этой статьи. Между тем, по ст. 247 УК РМ ответственность наступает за: 

«понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения, сопряженное с угрозой 

применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, 

которые могут причинить значительный ущерб правам и охраняемым законом интересам 

лица или его близких родственников, при отсутствии признаков шантажа» (ч. (1)); «то же 

действие, совершенное с применением насилия, с уничтожением или повреждением 

имущества, организованной преступной группой или преступной организацией» (ч. (2)). 

Статья 1663 КУАП предусматривает ответственность за «запрет создания новых 

предприятий или других организационных форм предпринимательства в любой сфере 

деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов 

деятельности, на производство определенных видов товаров с целью ограничения 

конкуренции, принуждение предпринимателей к вступлению в ассоциации, концерны, 

межотраслевые, региональные и другие объединение предприятий, а также к приоритетному 

заключению договоров, первоочередной поставке товаров определенному кругу 

потребителей, принятие решений о централизованном распределении товаров, что приводит 

к монопольному положению на рынке, установление запрета на реализацию товаров из 

одного региона республики в другой, предоставление отдельным предпринимателям 

налоговых и других льгот, ставящих их в привилегированное положение относительно 

других предпринимателей, что приводит к монополизации рынка определенного товара, 

ограничение прав предпринимателей по приобретению и реализации товаров, установление 

запретов или ограничений относительно отдельных предпринимателей или групп 

предпринимателей». В законодательстве Республики Молдова нет прямого аналога этой 

статьи. Между тем, ст. 350 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова устанавливает 

ответственность за «умышленное нерассмотрение заявления о выдаче документов, на 

основании которых заявителю разрешается инициировать и/или вести дело (лицензия, 

разрешение, пропуск, сертификат, заключение, утверждение, согласование, патент, 

квалификационный аттестат), сознательное нерассмотрение заявления в предусмотренный 

законом срок и обусловливание тем самым наступления законной презумпции одобрения по 

умолчанию». В других случаях ответственность за противодействие законной хозяйственной 

деятельности наступает по ст. 189 (за шантаж), ст. 247 (за понуждение к заключению сделки 

или к отказу от ее заключения), ст. 327 (за злоупотребление властью или служебным 

положением) или ст. 328 (за превышение власти или служебных полномочий) УК РМ. 

Наконец ст. 16618 КУАП предусматривает ответственность за «принуждение к 

антиконкурентным согласованным действиям, которые запрещены законом о защите 
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экономической конкуренции». По мнению О. И. Перепелицы, В. М. Киричко и В. Я. Тация 

«согласованными действиями является заключение субъектами хозяйствования соглашений 

в любой форме, принятие объединениями решений в любой форме, а также любая другая 

согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов 

хозяйствования. Согласованными действиями является также создание субъекта 

хозяйствования, объединения, целью или следствием создания которого является 

координация конкурентного поведения между субъектами хозяйствования, которые создали 

указанный субъект хозяйствования, объединения, или между ними и вновь субъектом 

хозяйствования, или вступление в такое объединение» [1, с. 224]. И в случае со ст. 16618 

КУАП, в законодательстве Республики Молдова нет прямого аналога. За подобные деяния 

ответственность может наступать по ст. 189 или ст. 247 УК РМ. 
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Первая теория цикла, основана на особенностях денежного оборота и роли банковского 

дела, была предложена Д.Рикардо в начале ХІХ века. В основе монетарной теории цикла 

лежит необоснованное расширение кредита банковской системой, что есть причиной 

увеличения денежной массы в обороте, которая не подкреплена золотым запасом страны, 

роста цен, что соответственно приводит к усилению инфляционных явлений. Для выхода из 

кризисного состояния необходимо введение соответственной монетарной политики, которая 

позволит упорядочить денежный оборот в стране [1]. 

Иной классик экономической теории А.Смит также уделял внимание экономическим 

кризисам и роли банков в их развитии. Кризисные явления в экономике А.Смит называл 

«перегревами» экономической системы. В работе «Исследования о природе и причинах 

богатства народов» (1776 г.) [2] он подчеркивал, что перегревы в экономике являются 

результатом спекулятивных действий. Например, попытка банков залучить покупателей 

облигаций путем выплаты высоких процентов приведет к полной утере капитала. Таким 

образом, спекулятивная банковская деятельность по привлечению капитала путем выпуска 

облигаций могла быть причиной экономического кризиса. 

Особенное внимание роли банков в развитии экономических кризисов уделял  

Л. фон Мизес. Его работа «Экономический кризис и его причины» (1931 г.) [3] внесла 

существенный вклад в развитие экономической теории современности. Особенно точно 

исследователем описан механизм кризиса и этапы его существования. Л. фон Мизес 

обосновывает изменения в деловой активности тем, что банки начинают самовольно 

изменять уровень естественной процентной ставки. Банки занижают процентные ставки, что 

приводит к увеличению выдачи кредитов населению, в частности, предпринимателям. При 

этом кредитные ресурсы не обеспечены золотым стандартом. Л. фон Мизес обосновывает 

сохранение процентной ставки на естественном уровне при невмешательстве банков в 

удешевление кредитов для предприятий, кроме ситуаций природных катаклизмов. 
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Деловые циклы возникают из-за банковских интервенций за счет флуктуации 

процентных ставок. Бизнес, построенный на дешевых кредитах, обречен на погибель. 

Увеличение кредитов, полученных предприятиями, ведет не к увеличению производства 

товаров, а к началу реструктуризации. При этом для быстрого возвращения кредитов 

производители завышают цены на свою продукцию, соответственно растет инфляция, а 

также начинается паника среди населения.  

Население хранит сбережения во внешней валюте или бартере, поэтому национальная 

валюта постепенно обесценивается. Политика дешевых кредитов запрещается. Центральный 

банк вносит ограничения в деятельность коммерческих банков и они прекращают 

кредитование населения. Чем скорее коммерческие банки прекратят выдачу кредитов, тем 

меньше пострадает экономическая система отдельно взятой страны. Таким образом, Л. фон 

Мизес подчеркивал периодичность наступления кризисов через призму манипулирования 

коммерческими банками естественной процентной ставкой. 

Современные монетаристы связывают финансовые кризисы с кризисом банковской 

системы. По их мнению, если банковская система ослаблена, некоторые банки могут 

оказаться  под угрозой банкротства или обанкротится. Это вызывает банковскую панику. 

Клиенты, которые неспособны отличить банки, которым угрожает банкротство, от 

надежных, массово снимают свои депозиты. В результате обязательные резервы 

сокращаются, что угрожает нормальному функционированию всей банковской системы. 

Получают убытки и банки, которые работают стабильно, поскольку из-за обеспечения 

ликвидности обесцениваются их активы. Для устранения финансового кризиса монетаристы 

рекомендуют центральным банкам поддерживать ликвидность платежеспособных банков, 

которые оказались в опасности. Такая рекомендация была обоснована американским 

экономистом А. Шварц [4, с. 11 – 40]. Но это предложение по устранению финансового 

кризиса критикует большое число экономистов, поскольку очень тяжело отличить 

платежеспособные банки, которые имеют проблемы с ликвидностью во время кризиса, от 

неплатежеспособных, неперспективных банковских учреждений. 
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«Корупція» як нелегальна прихована діяльність передбачає можливість для особи 

отримання економічної вигоди від використання наявних владних повноважень. Цей термін 
застосовується найчастіше відносно чиновницького апарату та політичної еліти країни. 
Основною ознакою корупції є наявність конфлікту інтересів посадових осіб, у тому числі 
працюючих на виборних посадах, чиновників різних рівнів, політичної еліти і суспільства.  

Оцінки рівня корупції, які опираються на емпіричні дослідження, кількість позовів у 
корупційних справах проти чиновників, дані досліджень та звітів про хабарництво не можна 
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вважати достовірними та об’єктивно інформативними щодо рівня корупції в країні. Такі дані 
швидше відображають активність висвітлення корупційних скандалів у ЗМІ, ефективність 
роботи правоохоронних органів, судів та прокуратури у викритті та розслідуванні 
корупційних схем. 

Більш об’єктивним та надійним в оцінці корупції є порівняння відносного її рівня в 
окремих країнах на підставі аналізу даних про оцінювання та сприйняття корупції у 
суспільному секторі та секторі державного управління. Найбільш відомим показником 
відносної оцінки рівня корупції у різних країнах є Індекс сприйняття корупції, який публікує 
Міжнародний рух по боротьбі і протидії корупції Transparency International. Проаналізуємо 
методологію його розрахунку у 2015 р. 

Розрахунку ІСК передує етап збору аналітичних даних. Індекс сприйняття корупції у 
2015 р. розрахований на основі агрегованих даних з 12 джерел 11 авторитетних організацій 
за останні 2 роки, які надають інформацію від експертних та ділових кіл з питань сприйняття 
корупції у країнах світу [1].  

1. Рейтинг управління Африканського банку розвитку, 2014 р. Банк є 
багатопрофільною установою, котра займається проблемами соціального прогресу та 
прискорення економічного розвитку на континенті. Дані щодо оцінки рівня корупції 
публікується з 2005 р. У рейтинг було включено 40 африканських країн.  

2. Індикатори стійкого управління Фонду Бертельсмана, 2015 р. Фонд діє як 
аналітичний центр, метою якого є покращення міжнародної співпраці та розбудови 
громадянського суспільства в окремих країнах. Установа також займається питаннями 
підвищення якості освіти та охорони здоров’я, зокрема превентивної. Дослідження Фонду 
Бертельсмана базується на дослідженні рівня корупції у 41 країні ОЕСР і ЄС. Результати 
досліджень публікуються раз на 2 роки, вперше видано у 2009 р. 

3. Індекс трансформації Фонду Бертельсмана, 2016 р. Цей індекс є основою для обміну 
позивною практикою реалізації реформ у сфері державного управління. Для розрахунку 
індексу надано оцінку 129 країн та територій. Дослідження сприйняття корупції публікується 
раз на 2 роки, дані цього індексу вперше опубліковані у 2003 р. 

4. Рейтинги ризику країн згідно з міжнародною аналітичною організацією «Economist 
Intelligence Unit», 2015 р. Джерелом даних для формування Рейтингу ризику є Economist 
Intelligence Unit (EIU). Організація функціонує з 1946 р. як науково-дослідний центр журналу 
«The Economist», який спеціалізується на бізнес-аналітиці для політичних діячів всього світу. 
Оцінки ризику країн було розроблено у 1980-х роках. Для 100 країн висновки подаються 
щомісяця і щоквартально для усіх інших. Для формування рейтингу 2015 р. оцінено 128 
країн і територій.  

5. Звіт «Держави перехідного періоду» американської правозахисної організації 
Freedom House, 2015 р., Freedom House – незалежна організація, що підтримує захист 
громадянських прав і поширення свобод у світі, заснована 1941 року. Звіт публікується 
щорічно з 2003 р. У 2015 р. оцінено 29 країн і територій.  

6. Категорії ризику щодо країни від «Global Insight» (Global Insight Country Risk 
Ratings). IHS є міжнародною інформаційною компанією, заснована 1959 р. Компанія працює 
по усьому світу у більш ніж 30-ти державах. Система категорій ризику «Global Insight» 
проводить аналіз відповідного рівня ризику країн у 203-х країнах / територіях, функціонує 
неперервно з 1999 р.  

7. Світовий щорічник IMD щодо конкурентоздатності (IMD World Competitiveness 
Yearbook, 2015). IMD – це бізнес школа, зосереджена на підготовці керівних кадрів світового 
рівня у сфері фінансів та економіки. Для оцінки конкурентоздатності проаналізовано 61-ну 
країну/територію. Світовий щорічник IMD оцінювання конкурентоспроможності 
публікується щорічно з 1989 р.  

8. Дорадчий центр щодо політичних та економічних ризиків (Political and Economic 
Risk Consultancy, 2014). PERC – це консультаційна фірма, що спеціалізується на стратегічній 
фінансово-економічній інформації та аналітиці для бізнес-структур, які працюють у країнах 
Східної та Південно-Східної Азії. У 2014 році було вивчено сприйняття корупції 15 
азійських країн/територій та США. PERC публікує дослідження щорічно понад 20 років. 

9. Міжнародний довідник щодо ризику ведення справ з країною від «Political Risk 
Services» (Political Risk Services International Country Risk Guide). Компанія «Political Risk 
Services» (PRS) заснована 1979 р. у США, основним профілем діяльності є вивчення 
переважно політичних ризиків країн. Для МДСК здійснюють рейтингове оцінювання 140 
країн щомісяця. МДСК щомісячно публікує дані з 1980 р. 
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10. Оцінка державної політики та її інститутів від Світового банку (World Bank Country 
Policy and Institutional Assessment, 2014). ОДПІ дає оцінку обраних Міжнародною асоціацією 
розвитку (Інституція Світового банку) країн згідно 16-ти груп критеріїв згрупованих у 4 
блоки: а) управління економікою; б) структурна політика; в) політика взаємодії та рівності у 
соціальній сфері; г) управління державними фінансами та бюджетною сферою. Для ОДПІ у 
2015 році досліджено 76 країн, дані публікуються щорічно [2].  

11. Дослідження експертних оцінок (ДЕО) від «World Economic Forum» (World 
Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS), 2015) «World Economic Forum» – це 
незалежна організація, метою якої є залучення бізнесових, політичних, академічних та інших 
суспільних лідерів до покращення бізнес клімату на місцевому, державному та 
міжнародному рівнях. У 2015 році дослідження проводилось через вивчення експертних 
думок представників 134 країн. Організація проводить дослідження щорічно впродовж понад 
30 років.  

12. Індекс верховенства права від «World Justice Project» (World Justice Project Rule of 
Law Index, 2015). WJP – незалежна міжнародна некомерційна організація, метою діяльності 
якої є забезпечення верховенства права та правової рівності у суспільстві. У 2015 р. для 
розрахунку індексу використано дані 102 країн, дані зібрані 2012 р. та 2014 р. Індекс 
публікується з 2010 р. 

Зміна місця країни у переліку 168 країн світу у рейтингу за ІСК може бути пов’язана із 
зміною балу ІСК, що відбулась за рік, або зміною балів інших, включених до рейтингу, 
країн. Зауважимо, що Україна посіла 130-ту сходинку рейтингу за ІСК серед 168 країн і 
територій [3]. Лідерами рейтингу є Данія, Фінляндія і Швеція. Згідно ІСК найбільш 
корумпованим є Афганістан, Північна Корея та Сомалі. 
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Особливе місце в теорії антимонопольного регулювання займає проблема колективного 

домінування, яку пов’язують з олігопольними ринками 1 . Вважається, що конкуренція на 
таких ринках ускладнена через високу взаємозалежність учасників. Обмежена кількість 
суб’єктів господарювання на олігопольному ринку сприяє тому, що кожен з них принципово 
здатний вплинути на умови конкуренції. У цьому сенсі олігополія відрізняється як від 
фрагментарних ринків з високим рівнем конкуренції, так і від монопольних тим, що кожен 

                                                           
1 У даному випадку предметом аналізу є лише ринок олігополії, під яким розуміють такий його стан, де 

домінує незначна кількість продавців, а вхід на такий ринок нових конкурентів обмежений високими 

бар’єрами. Ми не беремо до уваги олігопсонію, при якій домінуючі позиції займає група покупців. Проте слід 

констатувати той факт, що методика аналізу в другому випадку буде аналогічною попередній. 
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учасник для визначення власної стратегії повинен брати до уваги поведінку своїх суперників. 
Структурно ринок олігополії включає ядро, яке формують найбільші учасники, і ринкову 
периферію, яка складається з фірм-аутсайдерів. 

Під колективним домінуючим становищем будемо розуміти такий стан ринку, при 
якому компанії олігопольного ядра узгодженою поведінкою можуть здійснювати 
вирішальний вплив на загальні умови обігу товарів, істотно обмежувати або усувати 
конкуренцію на ринку шляхом недопущення на ринок або усунення з ринку конкурентів 
(аналогічно впливу монополіста). Характерною рисою поняття домінування є здатність 
групи компаній виступати по відношенню до інших учасників ринку уніфіковано, тобто 
діяти незалежно від конкурентів, клієнтів та споживачів. Для цілей антимонопольного 
регулювання найбільше занепокоєння викликає проблема виявлення колективного 
домінування. Адже ситуація на ринку олігополії може нагадувати ситуацію колективного 
домінування навіть без фактичної наявності взаємозв’язків і узгоджених дій між основними 
«гравцями» (наприклад, спільне підвищення цін усіма учасниками ринку на кінцеву 
продукцію у зв’язку зі зростанням цін на основні виробничі ресурси чи послуги чи 
скорочення обсягів виробництва внаслідок зниження попиту). 

У вітчизняному конкурентному законодавстві відсутнє тлумачення поняття 
«колективне домінування», що створює труднощі у притягненні господарюючих суб’єктів до 
відповідальності за колективне зловживання домінуючим становищем. На основі вимог 
Закону України «Про захист економічної конкуренції» можна виділити дві групи критеріїв, 
що з певним ступенем ймовірності можуть бути підставою для визнання колективного 
домінування. 

По-перше, це критерії щодо розміру сукупної ринкової частки, а саме: (1) 50% і більше 
відсотків для трьох найбільших компаній на ринку; (2) 70% і більше відсотків для п’яти 
найбільших компаній. При цьому, законодавством передбачено, що презумпції колективного 
домінування можуть бути спростовані, якщо суб’єкти господарювання доведуть, що: на 
цьому ринку між ними існує значна конкуренція; на ринку присутні інші суб’єкти 
господарювання, що створюють значну конкуренцію суб’єктам господарювання, які нібито 
займають домінуюче становище. Тягар доведення наявності конкуренції на ринку 
перекладається на зацікавлену сторону, тобто на підприємства, яким інкримінують наявність 
домінуючого чи монопольного становища. Водночас, показово, що в конкурентному 
законодавстві багатьох розвинутих країн, зокрема в ЄС, не встановлено чітких граничних 
значень, при перевищенні яких суб’єкт господарювання на тому чи іншому ринку визнається 
домінуючим, а прерогатива доведення факту домінування у кожному конкретному випадку 
віддається конкурентному відомству. 

По-друге, це критерії щодо можливості доступу нових конкурентів на цей ринок, 
обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі 
сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності пільг чи інших обставин [1]. 

Однак, слід підкреслити, що ці ознаки є необхідними, проте недостатніми для 
встановлення факту колективного домінування компаній на товарному ринку. Превалювання 
в антимонопольній практиці формалізованого підходу до встановлення колективного 
домінування на підставі ринкових часток, навіть з урахуванням ознаки обмеженості доступу 
на ринок потенційних конкурентів, не може адекватно відображати реальний стан 
конкуренції на таких ринках. Світовий досвід доводить, що не на всіх олігопольних ринках 
має місце колективне домінування. Хоча при олігополії стимули до узгоджених дій є значно 
вищими, ніж на інших типах ринків, економічна теорія переконливо доводить і той факт, що 
конкуренція між учасниками олігопольного ринку може бути дуже жорсткою «не на життя, а 
на смерть», особливо тоді, коли вона носить ціновий характер (так звані «цінові війни»). 
Тому механічний підхід до оцінки монопольного (домінуючого) становища на основі 
врахування часток найбільших ринкових гравців може бути підставою для оскарження 
рішення антимонопольного органу в судовому порядку, що власне часто і реалізується на 
практиці. Так, Суд справедливості ЄС дійшов висновку, що колективне домінування 
пов’язане з довготривалим провадженням на ринку спільної політики. «…Аби встановити 
наявність колективного домінування, необхідно, щоб два або більше юридично незалежних 
один від одного суб’єктів були пов’язані таким чином, щоб їх поведінка на ринку була 
однаковою, тобто, щоб вони діяли як єдина колективна одиниця по відношенню до своїх 
конкурентів, торговельних партнерів, споживачів» [2]. 

Для встановлення факту колективного домінування кількох суб’єктів господарювання 
на товарному ринку вирішального значення набуває з’ясування питання: учасники 
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олігопольного ядра конкурують між собою чи конкуренція між ними відсутня і вони 
встановили групову монополію. Для відповіді на це питання необхідно довести: 

 стабільність значень ринкових часток кожного з учасників ринку протягом відносно 
тривалого часу або їх зростання за рахунок зменшення часток фірм-аутсайдерів; 

 доступність важливої для прийняття управлінських рішень інформації (особливо 
щодо цінової і збутової політики) для кожного господарюючого суб’єкта, здатність 
передбачення кожним із учасників олігопольного ядра поведінки інших учасників; 

 наявність формальної чи неформальної довгострокової координації дій, паралелізм 
поведінки при відсутності об’єктивних підстав для неї; 

 ступінь державного регулювання і контролю основних параметрів функціонування 
суб’єктів господарювання; 

 реалізацію спільних дій, спрямованих на недопущення, обмеження, усунення 
конкуренції, порушення прав та інтересів контрагентів, аутсайдерів і споживачів тощо. 

Європейська практика застосування норм конкурентного права доводить, що у самому 
по собі факті колективного домінування нічого протиправного немає. Виняток може 
становити випадок, коли виникнення колективного домінування стає результатом дій 
учасників ринку, які можуть бути кваліфіковані в термінах недобросовісної конкуренції або 
антиконкурентної поведінки як результат реалізації монопольної (ринкової) влади. Крім 
того, важливо підкреслити, якщо господарюючий суб’єкт був учасником «групової 
монополії», то й відповідальність за зловживання домінуючим становищем може бути тільки 
колективною. 

Таким чином, для підвищення ефективності контролю за зловживанням колективним 
домінуючим становищем на ринку Закон України «Про захист економічної конкуренції» 
необхідно доповнити розгорнутим тлумаченням поняття «колективне домінування», що 
забезпечуватиме справедливість і прозорість в реалізації норм конкурентного права і 
узгоджуватиметься з практикою захисту конкуренції у ЄС. 
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Для сучасного конкурентного середовища притаманні якісні зміни структури світової 

економіки, що обумовлені насамперед динамічними інтеграційними процесами на мікро- і 
макроекономічному рівнях. Як функціонально, так і географічно суттєво видозмінився і 
світовий ринок, а характер конкуренції у всіх його сегментах набув нових – глобальних рис. 

Більшість економічно розвинених країн цілеспрямовано зосереджують свої ресурси 
(виключно або переважно) у нових наукомістких секторах світової економіки, в результаті 
чого стають дедалі більш висококонкурентними, особливо за умов невпинної експансії своїх 
транснаціональних корпорацій. Водночас для інших країн з’являються реальні можливості 
заповнити на міжнародних ринках ніші, що звільнилися, включаючи і національні ринки 
найбільш розвинених країн. Якісні зміни у зовнішньому конкурентному середовищі 
економічної діяльності як фірм (корпорацій), так і держав-націй, його глобалізація 
зумовлюють необхідність пошуку ефективних шляхів досягнення, підтримання і розвитку 
конкурентоспроможності національних економік. 

Таким чином, визначаючи сучасні тенденції, які визначають конкурентоспроможність 
країн під впливом глобалізаційних процесів зумовлені: посиленням нерівномірності 
економічного та соціального розвитку, що виявляється у диспропорційності функціонування 

http://www.teologia.org.ua/20110920168/statt%D1%96/dokladi/osnovn%D1%96-aspekti-p%D1%96dtrimki-konkurentospromojnost%D1%96-v%D1%96tchiznyano%D1%97-ekonom%D1%96ki-u-kontekst%D1%96-sv%D1%96tov%D1%96ix-tendenc%D1%96ie-global%D1%96zac%D1%96%D1%97-168.html
http://www.teologia.org.ua/20110920168/statt%D1%96/dokladi/osnovn%D1%96-aspekti-p%D1%96dtrimki-konkurentospromojnost%D1%96-v%D1%96tchiznyano%D1%97-ekonom%D1%96ki-u-kontekst%D1%96-sv%D1%96tov%D1%96ix-tendenc%D1%96ie-global%D1%96zac%D1%96%D1%97-168.html
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та взаємодії окремих країн, регіонів у глобальному середовищі; загостренням суперечностей 
у міжнародних відносинах, що набувають нових форм свого прояву; активізацією 
формування в межах провідних західних країн замкненої господарської системи, яка 
потребує відповідного реагування національних суб’єктів господарювання при формуванні 
ними глобальної конкурентоспроможності; особливостями сучасних конкурентних відносин; 
диверсифікацією форм відносин між конкуруючими суб’єктами та появою нового 
економічного феномену – глобальної конкуренції [1]. 

Проблема конкурентоспроможності, зокрема в глобальному аспекті, стала об’єктом 
масштабного дослідження тільки в останні два десятиріччя [2, с. 2]. Розвиток світової 
економічної системи дає змогу констатувати формування на сучасному етапі глобального 
ринку, трансформація якого спричинена такими передумовами: науково-технічними 
факторами (перехід до нових наукомістких технологій виробництва), організаційними 
формами здійснення виробничо-господарської діяльності, межі якої виходять за національні 
кордони; фінансово-економічними факторами (лібералізація ринків капіталу, високий рівень 
концентрації та централізації капіталу тощо), інформаційними (виникнення і розвиток 
принципово нових систем отримання та обробки інформації), політичними (послаблення 
ролі держави та жорсткості державних кордонів), соціальними і культурними (послаблення 
ролі національних традицій та подолання національної обмеженості). На перший план у 
світовій конкурентоспроможності виходять нецінові фактори, з яких найважливішого 
значення набуває інноваційна якість товару [3]. 

Глобалізація ринку зумовлює нову конфігурацію його елементів і сфер їх 
функціонування. Пріоритетними сегментами глобального ринку стали світовий ринок 
об’єктів інтелектуальної власності, фінансових інновацій, інформаційних технологій. Саме у 
цих сегментах не тільки створюються надприбутки, але й формуються ключові конкурентні 
переваги, реалізація яких уможливлюється за умов торговельної і фінансової лібералізації. 
Характерними тенденціями розвитку глобального ринку є динамічне зростання місткості 
ринку, ускладнення його структури, збільшення кількості учасників та посилення вимог до 
їхньої конкурентоспроможності; залучення господарюючих суб’єктів до формування 
глобального попиту і глобальної конкуренції; зростання чутливості національних економік 
до змін глобального середовища; розширення масштабів виробництва глобальних продуктів 
і послуг. 

Сьогодні Україна має бути конкурентоспроможною серед інших країн. Відповідно до 
нещодавно опублікованого щорічного рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього 
економічного форуму (World Economic Forum, WEF) Україна посіла 85-те місце (минулого 
року Україна посіла 79 місце). Згідно дослідженню найбільшими проблемами для бізнесу в 
Україні є корупція, політична нестабільність, інфляція, неефективна державна бюрократія, 
брак доступу до фінансування, нестабільність влади, рівень податків [4]. Проблеми, що 
пов’язані з зниженням рейтингу, вимагають детальної розробки та обґрунтування 
національної стратегії підвищення конкурентоспроможності України, яка має базуватися на 
визначенні певних стратегічних секторів, які повинні забезпечити її переваги з урахуванням 
дії інтеграційних факторів різних ієрархічних рівнів і зростаючої динамічності й 
турбулентності бізнесу в умовах різкого загострення конкуренції. У зв’язку з цим для 
України найпривабливішими сферами слід вважати: інформаційні технології (програмне 
забезпечення); високотехнологічне машинобудування (авіакосмічна підгалузь, 
суднобудування).  

В умовах якісних структурних змін світогосподарського простору системні 
перетворення конкурентних відносин як на мікро-, так і на макрорівні нерозривно пов’язані 
із трансформацією міжнародної конкуренції у глобальну, що виявляється в розширенні 
спектра суб’єктів конкурентних відносин; інтенсифікації і трансформації комунікаційних 
процесів; зростанні агресивності і динамізму розвитку конкурентних відносин; переході 
конкуренції на міжконтинентальний та міжцивілізаційний рівень; використанні нового 
інструментарію реалізації конкурентних відносин, до якого належать технологічна і валютна 
політика та процеси інтеграції. 

Під впливом сучасних глобалізаційних тенденцій традиційні канони 
конкурентоспроможності, що базуються на внутрішньому промисловому потенціалі і лише 
частково враховують вплив світового економічного, політичного та інформаційного 
середовища, вимагають розширення їх спектру в контексті врахування динаміки змін 
глобального простору. Використання конкурентних переваг, пов’язаних із реалізацією 
внутрішніх можливостей країни, враховуючи те, що протягом останніх двох років Україна 
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фактично втратила традиційний до того часу російський ринок, має бути доповнено 
розширенням існуючих ринків збуту та диверсифікації потоків вітчизняного експорту 
(насамперед, продукції металургійного комплексу, АПК, машинобудування, хімічної 
промисловості) до нових світових центрів зростання та регіонів, що демонструють високу 
динаміку економічного розвитку: Азійсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, 
Північної Африки, Латинської Америки та Карибського басейну. Визначальними в контексті 
глобалізаційних тенденцій є такі імперативи конкурентоспроможності: інформатизація, 
інноваційність, економічна демократизація, безпека розвитку, якість людських ресурсів, 
глобальне мислення, високий рівень розвитку підприємництва, соціальна відповідальність. 
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Правова природа обмежень в узгоджених діях є малодослідженою в Україні. Зумовлено 

це тим, що більшість наукових праць з узгоджених дій суб’єктів господарювання загалом 

присвячені окремим видам узгоджених дій, а також адміністративно-правовим аспектам 

державного регулювання узгоджених дій. Для визначення правової природи обмеження в 

узгоджених діях, необхідно розуміти причини та наслідки взаємодії учасників узгоджених 

дій.  

Причина взаємодії учасників узгоджених дій полягає в досягненні «ефекту синергії», 

коли спільні зусилля двох або більше суб’єктів господарювання призводять до отримання 

ними додаткового блага. Діючи поодинці, потенційні учасники узгоджених дій не можуть 

досягнути бажаного результату, тому вони й приймають рішення про взаємодію. Наслідки 

взаємодії учасників узгоджених дій полягають в отриманні ними, окрім додаткового блага, 

конкурентних переваг. Конкурентна перевага – це досягнутий результат, який призводить до 

ринкової переваги суб’єкта господарювання над конкурентами.  

Вагомий внесок в наукове дослідження конкурентних переваг належить Г. Л. Азоєву, 

який, за походженням, поділив їх на такі види: 1) засновані на економічних факторах; 

2) засновані на нормативно-правових актах; 3) структурного характеру; 4) викликані 

адміністративними заходами; 5) викликані рівнем розвитку інфраструктури ринку; 

6) технічні (технологічні); 7) засновані на інформованості; 8) засновані на географічних 

факторах; 9) засновані на демографічних факторах; 10) неправового характеру [1, c. 49-54].  

Конкурентні переваги неправового характеру – це, перш за все, будь-які переваги, які 

одержані внаслідок вчинення суб’єктами господарювання антиконкурентних узгоджених дій, 
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зловживання монопольним (домінуючим) становищем, незаконної концентрації, 

недобросовісної конкуренції тощо. Відтак наслідки взаємодії учасників узгоджених дій 

полягають у досягненні конкурентних переваг – правового (законного) або неправового 

(незаконного) характеру. 

Для колективного досягнення конкурентних переваг необхідно, перш за все, 

визначитися з методом їх досягнення при здійсненні суб’єктами господарювання узгоджених 

дій. Наприклад, конкурентні переваги, які засновані на інформованості, передбачають, що 

суб’єкти господарювання мають доступ до інформації, яка для конкурентів є закритою. При 

колективній реалізації цієї конкурентної переваги суб’єкти господарювання обмінюються 

такою інформацією і досягають конкурентних переваг за рахунок необізнаності інших 

суб’єктів відповідного ринку. Однак, якщо суб’єкти господарювання обмежують одне 

одного в обміні між ними такою інформацією, то колективної реалізації конкурентної 

переваги не відбудеться, адже між ними залишатиметься ринкова невизначеність їх 

поведінки. Метод обмеження в цьому випадку недоречний. Таким чином, залежно від 

походження конкурентної переваги, учасники обирають певний метод здійснення 

узгоджених дій.  

Концепція методу досягнення конкурентних переваг в США знайшла свій розвиток у 

вигляді поняття «нечесних методів конкуренції». Інші країни використовують поняття 

«нечесних практик», що загалом відповідає нечесним методам конкуренції в США та 

недобросовісній конкуренції в Україні. Відповідно до ст. 5 Акту про Федеральну торгову 

комісію США «проголошуються як незаконні: нечесні методи конкуренції у комерції або 

такі, що впливають на комерцію; а також нечесні або оманливі дії та практики у комерції, 

або такі, що впливають на комерцію» [2]. Такий підхід якісно відрізняється від того, який 

присутній в українському законодавстві. Закон України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» передбачає, що забороняються недобросовісні «дії у конкуренції», в той час як 

в США до категорії недобросовісності відносяться: 1) методи, 2) дії та 3) практики. 

Під методом досягнення конкурентних переваг необхідно розуміти системно-

організовану сукупність способів, підходів, прийомів досягнення поставленої мети чи 

очікуваних наслідків у вигляді конкурентних переваг. Дії – це одно- та багатоскладові акти 

поведінки суб’єктів господарювання, які призводять до конкурентних переваг. Практики – це 

повторювана або узвичаєна поведінка суб’єктів господарювання по досягненню 

конкурентних переваг. 

Важливість концепції методу в досягненні конкурентних переваг простежується в 

рішенні Верховного суду США по справі Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 

зокрема, суд розглянув методи відповідачів по веденню бізнесу в цілях захоплення влади на 

ринку «єдино в якості допоміжного засобу для розкриття [їх] намірів і цілей». Верховний суд 

протиставив зловживання відповідачів тому, що він назвав «нормальними методами 

індустріального розвитку». [...] Верховний суд визнавав, що влада на ринку, отримана 

«звичайними методами», є законною» [3, c. 90-91]. Така позиція дозволяє припустити, що 

законність досягнутих конкурентних переваг, в першу чергу, залежить від методів їх 

досягнення. 

Якщо методами недобросовісної конкуренції є введення в оману, копіювання, 

дискредитація, бойкот тощо, то методами узгоджених дій суб’єктів господарювання є 

обмеження (взаємні або односторонні), рекомендації, інформаційний обмін, координація 

конкурентної поведінки, групові бойкоти та інші методи, які можуть здійснюватися 

колективно. 

Практична потреба теоретичного осмислення методів здійснення узгоджених дій 

набула найбільшої актуальності в Україні при розгляді АМКУ справи по торгівельним 

мережам. Метод інформаційного обміну, який використовували відповідачі, полягав у 

створенні інформаційної асиметрії на ринку послуг з організації роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах, переважно продовольчим асортиментом, міста Києва за 

допомогою формалізованих та неформалізованих способів обміну інформацією з високим 

рівнем актуальності, деталізації та частоти, зокрема, через спеціальне агентство, яке 
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займається проведенням маркетингових досліджень. Складність полягала, насамперед, в 

доведенні використання відповідачами методу інформаційного обміну, адже формалізованим 

способом отримання ринкової інформації було проведення саме маркетингових досліджень. 

Незаконні способи обміну інформацією, на думку АМКУ, призвели до незаконності 

використання методу інформаційного обміну та вчинення відповідачами антиконкурентних 

узгоджених дій. 

Таким чином, обмеження в узгоджених діях є методом, застосування якого передбачає 

встановлення меж поведінки учасників (виконання обмежень) для досягнення поставленої 

мети чи очікуваних наслідків у вигляді конкурентних переваг. 
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Cучасні умови розвитку економіки України, її інтеграції до європейської спільноти 

вимагають певного комплексу заходів, спрямованих на захист і розвиток конкуренції, 

попередження, обмеження та припинення зловживань монопольною владою, боротьбу з 

недобросовісною конкуренцією. Привернення уваги суспільства до конкретних справ, що 

розглядаються конкурентними відомствами, дозволить краще втілювати в життя  принципи 

конкуренції. Це дасть можливість усвідомити переваги та конкретні вигоди  від 

добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання, буде сприяти підвищенню 

поінформованості про правильне застосування антимонопольного законодавства.  

Забезпечення виконання завдань конкурентної політики – це переважно заходи, 

спрямовані на попередження антиконкурентних дій, і методу переконання. Узагальнено 

йдеться про новий напрям конкурентної політики, що сформувався наприкінці ХХ ст. – 

адвокатування конкуренції. Вона передбачає профілактичні, упереджувальні дії 

конкурентних відомств спрямовані на популяризацію знань та переваг конкуренції, 

формування проконкурентної культури суспільства.   

Про надзвичайну важливість адвокатування конкуренції свідчить значна увага 

міжнародних організацій щодо її інтенсивного розвитку. Зокрема, в цьому аспекті активно 

працює Міжнародна мережа з питань конкуренції (ММК). Це одна з організацій, створених 

для втілення правил та засад економічної конкуренції на міжнародному рівні, є єдиною 

міжнародною інституцією сфера діяльності якої полягає виключно в правозастосуванні 

конкурентних правил. Усвідомлюючи важливість розвитку конкуренції, однією з перших 

ініціатив Мережі міжнародної конкуренції було започаткування Робочої групи з питань 

адвокатування конкуренції, яка визначила, що «адвокатування конкуренції» – це набір видів 
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діяльності антимонопольних органів спрямованих на укріплення конкурентного середовища, 

які здійснюються конкурентним відомством з метою сприяння розвитку конкуренції в 

економічній діяльності шляхом використання не примусових механізмів, а в основному за 

допомогою взаємодії з іншими державними суб’єктами і збільшенням поінформованості 

громадськості щодо переваг конкуренції [1]. Нa переконaння мiжнaродних експертiв, 

aдвокaтувaння конкуренцiї для досягнення стрaтегiчних цiлей конкурентної полiтики є 

нaстiльки вaжливим, як i прaвозaстосувaння [2]. Тому що одним із показників рівня 

ефективності дієвості адвокатування конкуренції є частка порушень антимонопольного 

законодавства. 

Очевидно, що aдвокaтувaння конкуренцiї є однiєю з нaйвaжливiших склaдових 

конкурентної полiтики. Зaбезпечуючи зворотний зв’язок мiж суспiльством i 

aнтимонопольними оргaнaми, aдвокaтувaння дозволяє зорiєнтувaти норми конкурентного 

зaконодaвствa нa кiнцевого  споживaчa. По-перше, за допомогою адвокатування конкуренції 

здійснюється інформавання учасників ринку про зміст та значення норм антимонопольного 

законодавства. Це в першу чергу сприяє активному використанню конкурентного 

законодавства суб’єктами господарювання для захисту своїх прав. А по-друге, за допомогою 

адвокатування конкуренції здійснюється тиражування інформації про конкретні дії 

антимонопольних органів по правозвстосуванню законодавства та конкретних санкціях, 

застосованих до учасників ринку, які порушили закон в тій чи іншій мірі.  

Політика роз’яснення та інформування буде сприяти розумінню сутності конкуренції, її 

позитивних функцій та переваг. Для  вже існуючих підприємств, громадськості та органів 

влади проведення таких зустрічей і тлумачень надає теоретичну базу для прийняття рішень 

та аналізу того, що відбувається. Як видно, робота з громадськістю, підприємствами, 

громадськими установами та написання державних програм має позитивний вплив на 

розвиток конкуренції, проте це повинно відбуватись із одночасним укріпленням 

основоположних норм конкуренції на законодавчому зобов’язуючому рівні, наприклад через 

такі принципи конкурентної політики, як прозорість, рівність прав, відсутність бар’єрів 

входу чи виходу. 

Варто звернути увагу ще на одну  стратегічну ціль формування конкурентної політики 

України, а саме формування конкурентної культури. Культура конкурентних відносин 

передбачає перш за все соціально-активну поведінку суб’єкта господарювання на ринку, 

формування цивілізованих взаємовідносин  між споживачами та товаровиробниками. Термін 

«конкурентна культура» на жаль ще не знайшов широкого використання у категоріальному 

апараті економічних, юридичних і навіть соціальних наук. Однак, Г. Филюк наголошує, що 

необхідність ґрунтовного дослідження проблеми формування конкурентної культури 

актуалізується в умовах глобалізації економіки [3]. 

 В господарській діяльності мають бути сформовані  чесні, добрі звичаї, звичаї ділового 

обороту, правила корпоративної та підприємницької етики,  соціальні та ментальні 

особливості сприйняття та оцінки явищ об’єктивної дійсності. Важливу роль при цьому слід 

надати роз’яснювальній роботі, підвищенню знань економічних агентів, державні органи 

мають акцентувати увагу на перевагах добросовісної конкуренції серед споживачів та 

господарюючих суб’єктів.  

Загальними напрямами розвитку глобальної системи регулювання конкуренції В 

Україні є: подальше активне формування конкурентного середовища, вдосконалення 

конкурентної політики, адвокатування конкуренції, забезпечення конкурентної культури, 

активізація соціального партнерства. Що стосується міжнародного співробітництва, то 

співробітництво на підставі спеціальних двосторонніх угод з іноземними конкурентними 

відомствами повинно набути нового поштовху. Доцільно удосконалити існуючі угоди, а нові 

заключати з урахуванням необхідності їх спрямування на практичне використання при 

розгляді порушень міжнародного характеру, а також при формуванні чи зміні конкурентної 

політики як щодо внутрішніх суб’єктів господарювання, так і до іноземних партнерів чи 

конкурентів.  
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 Створення ефективної системи конкурентних відносин, адаптованої до умов 

сьогодення є важливим чинником стимулювання розвитку національної економіки. Тому 

розроблення та реалізація конкурентної політики, створення та розвиток ефективного 

конкурентного середовища повинно бути серед пріоритетів діяльності усіх органів 

державної влади, які регулюють соціально-економічний розвиток країни.  
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