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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Об'єктивний процес глобалізації сучасної світової

економіки та євроінтеграції вимагає нового рівня роз$
витку бізнесу. Як наслідок, змінюється характер кон$
куренції і структура економіки. Загальною світовою
тенденцією стало підвищення ступеня відкритості еко$
номічної системи країни для міжнародної конкуренції.
Інтеграційні процеси стали одним із основних засобів
здійснення стратегії розвитку компаній у сучасних умо$
вах, а процеси злиття та поглинання — найбільш висо$
коефективним ринковим інструментом трансформації.
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У статті розкрито позитивні та негативні аспекти процесів злиття та поглинання, які обумовлюють

необхідність державного контролю за концентрацією суб'єктів господарювання з метою захисту та роз�

витку добросовісної конкуренції. Надано характеристику діяльності Антимонопольного комітету Украї�

ни як державного регулятора інтеграційних процесів підприємств, зокрема розкрито мету, завдання фун�

кціонування органу в умовах євроінтеграції та основні інструменти здійснення контролю за концентра�

цією на ринках. Проведено порівняльний аналіз основних засад антимонопольного регулювання злиттів

та поглинань України та ЄС — трактування сутності поняття "концентрація", порядок отримання дозво�

лу на концентрацію, відповідальність за порушення норм конкурентного законодавства. Це дозволило

сформулювати ключові напрями вдосконалення вітчизняного законодавства на шляху наближення його

до європейських норм.

The aim of the paper is define positive and negative aspects of mergers and acquisitions that lead to the need

for state control of concentrations between undertakings for the protection and development of fair competition.

This paper illuminate characteristics of the Antimonopoly Committee of Ukraine as a state regulator of integration

processes of enterprises, including goals and objectives under European integration, and the major tools for

monitor the market concentration. A comparative analysis of basic principles of antitrust law of Ukraine and the

EU allows to explore interpretation of the essence of the concept of "concentration", the procedure for obtaining

the concentration, liability for breach of competition law. Results of the study help to propose the key ways to

improvement national legislation for bringing it closer to European standards.
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Однак, з іншого боку, процеси злиттів та поглинань
створюють умови для економічної концентрації. У зв'яз$
ку з цим усі держави жорстко контролюють ці процеси
з метою розвитку добросовісної конкуренції та недо$
пущення надмірної монополізації ринків.

Сьогодні політика захисту конкуренції на мегарівні
оперує комплексом правил, дотримання яких забезпе$
чує можливість економічним суб'єктам долучитися до
світового ринку й здійснювати свою діяльність на пари$
тетних умовах. Таким чином, конкурентна політика дер$
жави виступає важливою складовою економічної полі$
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тики, метою здійснення якої є забезпечення зони вільної
торгівлі. Саме тому виникає об'єктивна необхідність гар$
монізації нормативно$правової бази у сфері регулюван$
ня конкуренції та її застосування.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що окремим аспектам реалізації
національної конкурентної політики приділено увагу у
наукових працях таких вчених, як В. Базилевича, А. Ге$
расименко, О. Грицай, А. Ігнатюк, В. Лагутіна, Г. Фи$
люк, В. Колоша (Филюк), А. Чухна та ін. Проте, незва$
жаючи на значні дослідження в цьому напрямі, пробле$
ма регулювання концентрації суб'єктів господарюван$
ня залишається відкритою та потребує подальшого роз$
витку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економіко$правових

засад державного регулювання злиттів та поглинань,
порівняння норм та практик вітчизняного та європейсь$
кого державного контролю за концентрацією суб'єктів
господарювання, а також обгрунтування напрямів удос$
коналення вітчизняного антимонопольного законодав$
ства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Висока конкуренція на ринку, стрімкі інноваційні

зміни, постійно зростаючі потреби споживачів стиму$
люють національні підприємства до активного пошуку
нових рішень з метою підвищення та зміцнення своєї
конкурентоспроможності. Практичний досвід наочно
підтверджує, що на сьогодні одним з найдієвіших інстру$
ментів забезпечення розвитку підприємства є злиття та
поглинання. Він виправдовує себе не лише як надійний
механізм диверсифікації бізнесу, а й як засіб підвищен$
ня ефективності функціонування постінтеграційної
компанії.

Однак, незважаючи на позитивний ефект від кон$
солідації капіталів, процеси злиття та поглинання су$
проводжуються негативними наслідками та ризиками [9,
с. 94—95]:

— усунення конкуренції між компаніями, які об'єд$
нуються, що може виявитися принципово важливим для
зміни структури ринку;

— злиття може стати причиною появи значної рин$
кової влади у новоствореного суб'єкта господарюван$
ня, що дасть йому можливість в односторонньому по$
рядку підвищувати ціни або скорочувати обсяг випус$
ку;

— підвищення концентрації на відповідному товар$
ному ринку може спровокувати присутні на ньому ком$
панії координувати рішення щодо ціноутворення та об$
сягу випуску продукції, тобто посилити стимули до уз$
годжених дій учасників ринку.

З огляду на це, виникає об'єктивна необхідність
жорсткого державного контролю за концентрацією
суб'єктів господарювання з метою захисту та розвитку
чесної конкуренції, недопущення надмірної монополі$
зації ринків.

В Україні регулюючим органом виступає Антимо$
нопольний комітет України (АМКУ), який, відповідно
до ст. 1 Закону України "Про Антимонопольний комі$
тет України", є державним органом із спеціальним ста$
тусом, метою діяльності якого є забезпечення держав$
ного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності
та у сфері державних закупівель [2].

Основним завданням АМКУ згідно зі ст. 3 зазначе$
ного Закону є участь у формуванні та реалізації конку$
рентної політики в частині: (1) здійснення державного
контролю за дотриманням законодавства про захист
економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів
господарювання перед законом та пріоритету прав спо$
живачів, запобігання, виявлення і припинення порушень
законодавства про захист економічної конкуренції; (2)
контролю за концентрацією, узгодженими діями су$
б'єктів господарювання та дотриманням вимог законо$
давства про захист економічної конкуренції під час ре$
гулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються
(реалізуються) суб'єктами природних монополій; (3)
сприяння розвитку добросовісної конкуренції; (4) ме$
тодичного забезпечення застосування законодавства
про захист економічної конкуренції [2].

Інструменти антимонопольного регулювання, за$
лежно від мети та функцій їх застосування, можна по$
ділити на три групи — обмежуючі, стримуючі, стиму$
люючі (табл. 1).

Одним з найдієвіших інструментів контролю та ре$
гулювання концентрації суб'єктів господарювання є
дозволи АМКУ на злиття або поглинання компаній.
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Таблиця 1. Інструментарій реалізації антимонопольного регулювання

Джерело: [5, с. 33].
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Рис. 1. Кількість заяв про надання дозволу АМКУ на концентрацію суб'єктів господарювання
у 2011—2015 рр., шт.

Джерело: [4, с. 71].
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Зокрема у 2015 р. Антимонопольним комітетом Украї$
ни було розглянуто 774 заяви про надання дозволу на
концентрацію суб'єктів господарювання. При цьому
більше, ніж 83 % заяв (647 заяв), надійшло від інозем$
них інвесторів або підприємств за участю іноземних
інвесторів (рис. 1) [4].

Протягом 2015 р. АМКУ був наданий дозвіл щодо
658 випадків концентрації суб'єктів господарювання.
Відповідно до офіційного звіту антимонопольного орга$
ну, найбільш поширеними видами концентрації, на які
АМКУ надав дозвіл, були придбання акцій (часток, паїв)
— 85,6 відсотка загальної кількості, набуття контролю
в інших формах — 7,6 відсотка та спільне створення суб$
'єкта господарювання — 3,5 відсотка (табл. 2) [4].

Крім того, важливим аспектом роботи АМКУ є удос$
коналення вітчизняного законодавства щодо захисту
економічної конкуренції, що виступає у ролі базису
формування та реалізації антимонопольної політики,
зокрема контроль за концентрацією економічних
суб'єктів. Враховуючи директивний характер виконан$
ня завдань, передбачених Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС, особливої уваги вимагає питання гар$
монізації засад антимонопольного регулювання. Ре$
зультати порівняльного аналізу вітчизняного та євро$
пейського антимонопольного законодавства представ$
лено у систематизованому вигляді в таблиці 3.

З проведеного дослідження можна зробити висно$
вок, що концептуально розуміння монопольного стано$
вища та концентрації суб'єктів господарювання як на
національному, так і на наднаціональному рівнях подіб$
ні, що свідчить про спільність поглядів та практики ре$
гулювання питань у цій сфері й можливість ефективної
взаємодії держав.

Протягом останніх двох років до вітчизняних нор$
мативно$правових актів щодо механізму контролю за
економічними концентраціями, були внесені зміни з ме$
тою наближення методики контролю за економічни$
ми концентраціями в Україні до європейських стан$
дартів. Так, було прийнято Закон "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо забезпе$
чення прозорості діяльності Антимонопольного комі$
тету України", Закон "Про внесення змін до Закону
України "Про захист економічної конкуренції" щодо
підвищення ефективності системи контролю за еконо$
мічними концентраціями", а також оновлено редакцію
Положення про порядок подання та розгляду заяв про
попереднє отримання дозволу Комітету на концентра$
цію суб'єктів господарювання (Положення про кон$
центрацію).

Однак існує ряд відмінностей, зокрема, щодо виз$
начення монопольного становища підприємства. По$
перше, відповідно до ст. 12 ч. 1 Закону України "Про за$
хист економічної конкуренції", суб'єкт господарюван$
ня займає монопольне становище на ринку товару якщо
[1]:

— на цьому ринку у нього немає жодного конкурен$
та;

— не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеже$
ності можливостей доступу інших суб'єктів господарю$

вання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту то$
варів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших
суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших об$
ставин.

Зазначеним Законом також передбачається, що мо$
нопольним можна вважати становище суб'єкта госпо$
дарювання, частка якого на ринку товару перевищує
35%, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції,
або якщо його частка на ринку товару становить 35 %
або менше, але він не зазнає значної конкуренції, зок$
рема внаслідок порівняно невеликого розміру часток
ринку, які належать конкурентам [1].

Варто зазначити, що в Україні встановлено занадто
низький відсотковий розмір частки на товарному ринку
для визначення підприємства монополістом. Наприклад,
у багатьох країнах світу домінуючим не можна визнати
становище підприємства на ринку, якщо його ринкова
частка є меншою, від 50 %.

Крім вище зазначених норм, вітчизняне законодав$
ство передбачає спеціальні умови щодо встановлення
домінуючого становища кожного з кількох суб'єктів
господарювання, зокрема, коли [1]:

— сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів гос$
подарювання, яким на одному ринку належать найбільші
частки на ринку, перевищує 50 %;

— сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів гос$
подарювання, яким на одному ринку належать найбільші
частки на ринку, перевищує 70 %.

Законодавство ЄС взагалі не встановлює конкрет$
ний розмір частки ринку, контроль над якою дозволяє
визнати суб'єкта господарювання монополістом. Це
питання залишається на розгляд та дослідження Євро$
пейської комісії й для кожного випадку концентрації
визначається окремо з урахуванням специфіки ринку та
впливу інших факторів.

По$друге, відсутність попередніх консультацій
АМКУ з суб'єктами господарювання, що мають намір
об'єднатися. Оперуючи прикладами з практики ЄС, такі
консультації спрямовані на вирішення важливих питань
майбутнього об'єднання, визначення необхідної інфор$
мації, що надається антимонопольним органом при по$
данні заяви, а також ризики можливого обмеження кон$
куренції. Відповідно до рекомендацій, наданих ЄС, де$
юре ця процедура включена до Закону України "Про
захист економічної конкуренції", однак де$факто
відсутній документ, який регламентує порядок здійснен$
ня такої консультації.

По$третє, при поданні заяви до АМКУ про дозвіл
концентрації, підприємства повинні підготувати еко$
номічне обгрунтування концентрації на основі Мето$
дики визначення монопольного (домінуючого) стано$
вища суб'єктів господарювання на ринку. Зокрема не$
обхідно вказати визначення задіяного ринку, учас$
ників концентрації, що провадять діяльність на заді$
яному ринку, їхні частки на ринку, основних конку$
рентів, споживачів і постачальників, описати струк$
тури пропозиції та попиту на ринку, визначити бар'є$
ри для виходу на ринок, оцінити, вплив угод про
спільну діяльність учасників концентрації, описати
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2011 13 18 136 417 1 585 
2012 31 32 106 576 5 750 
2013 20 23 73 655 8 779 
2014 17 22 36 418 8 501 
2015 14 23 50 563 8 658 

 95 118 401 2629 30 3273 

Таблиця 2. Розподіл наданих Антимонопольним комітетом України дозволів на концентрацію суб'єктів
господарювання у 2011—2015 рр., шт.

Джерело: [4, с. 73].
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міжнародний контекст концентрації. Однак при прий$
нятті рішення щодо концентрації не враховується по$
зитивний вплив від злиття або поглинання, тобто ви$
годи споживачів. Проводячи паралель із законодав$
ством ЄС, АМКУ визначає, "чи злиття суттєво загро$
жуватиме ефективній конкуренції, особливо через
створення чи посилення домінуючої ринкової по$
зиції", оскільки "можливо, що вигоди від злиття ком$
пенсуватимуть негативний конкурентний ефект і по$
тенційну шкоду споживачам, якої вони могли б заз$
нати". Для прикладу, канадська система враховує не
лише вигоди для споживача, а й для виробника, тобто
для компанії, хоча у процесі прийняття рішення щодо
доцільності злиття віддає перевагу саме першим.

ВИСНОВОК
Враховуючи все вище зазначене, основними напря$

мами удосконалення національного антимонопольного
законодавства, на нашу думку, можна назвати такі:

— змінити порядок визначення монопольного ста$
новища суб'єктів господарювання на ринку, шляхом
відмови від фіксованих значень часток ринку. Більш еко$
номічно доцільним є визначення максимально допусти$
мих відсоткових значень Антимонопольним комітетом
України для кожного випадку концентрації окремо,
враховуючи специфіку ринку, особливості й споживчу
цінність товару (послуг), впливу інших факторів: геогра$
фічних меж ринку, територіальних, наявності потенцій$
них конкурентів тощо;

— у процесі розслідування антимонопольним орга$
ном клопотання про концентрацію суб'єктів господарю$
вання, обов'язково враховувати позитивний вплив злит$
тя (споживчий надлишок) на розвиток галузі та націо$
нальної економіки в цілому та прописати методику її
розрахунку у Методиці визначення монопольного (до$
мінуючого) становища суб'єктів господарювання на рин$
ку;

— відмовитися від можливості апелювати до Кабі$
нету Міністрів України у разі відмови АМКУ у дозволі
на концентрацію з метою нівелювання ризику зосеред$
ження власності в рамках одного підприємства до та$
кого ступеня, що виникає небезпека перетворення еко$
номічної влади на політичну;

— юридично оформити документ під назвою
"Практики проведення консультацій та контролю за
концентраціями", який регламентуватиме порядок
проведення консультацій Антимонопольного коміте$
ту України та суб'єктів господарювання, що мають
намір об'єднатися, та законодавчо закріпити порядок
проведення попередніх консультацій у Положенні про
порядок подання та розгляду заяв про попереднє от$
римання дозволу Антимонопольного комітету Украї$
ни на концентрацію суб'єктів господарювання, вико$
ристовуючи напрацювання Європейської комісії як
базис.
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