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ВСТУП
Відродження вітчизняного ви�

робництва, поглиблене реформуван�
ня економічних відносин багато у
чому залежать від чітко визначеної
конкурентної політики держави,
спрямованої на захист законних
інтересів підприємців і споживачів,
підвищення конкурентоспромож�
ності виробника на внутрішньому та
на зовнішньому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні засади державної
політики в галузі антимонопольного
регулювання, державного управлін�
ня, структурних перетворень та роз�
витку економіки представлені до�
робками вчених: Л. Абалкіна, В. Аб�
рамова, І. Дахно, М. Єрмошенко, Я.
Жаліло, А. Мельник, М. Мниха, С.
Нікітіна, Ж. Поплавської, І. Старо�
дубровської, В. Цапелика та ін. Про�
блемам функціонування господарсь�
ких систем в сучасних умовах при�
свячені праці: Дж. Деніелса, Е. Дола�
на, Дж. Каттана, К. Макконела, Х.
Рандака, Дж.Сакса, П. Самуельсона.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розглянути основні проблеми,

які гальмують становлення дієвого
конкурентного середовища на то�
варних ринках;

— запропонувати заходи щодо
реалізації конкурентної політики;

— дослідити напрями по забез�
печенню умов для формування та
розвитку добросовісної конкуренції
в економіці України.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
Конкуренція виступає основною

умовою, за якої працюють ринкові
механізми, що формують багатство,
різноманіття асортименту і високу
якість товарів та послуг. Як одна з
головних складових ринкової еконо�
міки, вона передбачає завоювання
ринку, перемогу над конкурентами в
боротьбі за споживача, забезпечен�
ня одержання сталого прибутку.
Конкуренція має місце лише тоді,
коли виробники та продавці здатні
реагувати на зміну кон’юнктури
ринку, на ті чи інші дії суперників —
коли вони вільні у визначенні обсягу
та асортименту продукції, у виборі
постачальників та покупців своїх то�
варів, у визначенні цін та формуванні
виробничої програми [2, c. 12]. Поза
розвитком та без підтримки конку�
ренції механізми дії ринку не можуть
повноцінно функціонувати.

Дослідження ступеня монополі�
зації та рівня конкуренції в регіо�
нальних товарних ринках показали,
що саме в процесі переходу до рин�
кової економіки необхідно передба�
чити створення відповідного до су�
часного суспільного розвитку еко�
номічного, організаційного, політи�
ко�правового та соціально�психоло�
гічного механізму демонополізації
[3, c. 5]. В основі цього повинно ле�
жати виявлення факторів, що стри�
мують розвиток конкуренції на
вітчизняних товарних ринках.

Сукупність факторів, що стриму�
ють конкуренцію, визначають ряд
невирішених наступних основних
проблем, які гальмують становлення
дієвого конкурентного середовища

на товарних ринках:
 1) сповільнені темпи утворення

ринкових структур, що створюють
передумови для самозародження та
підтримки конкуренції — формуван�
ня конкурентного підприємницько�
го сектору економіки: приватних
підприємств, малих підприємств та
акціонерних товариств;

 2) наявність в організаційних
структурах управління монопольних
утворень, які блокують прояви чесно�
го суперництва на товарних ринках;

 3) неефективне формування в си�
стемі управління економікою механ�
ізму, що перешкоджає  зародженню
монополізму у різних проявах  і ство�
рює сприятливі умови для підтримки
конкуренції: не всебічне використан�
ня процесу приватизації для розвит�
ку повноцінної конкуренції; низька
конкурентноздатність вітчизняних
товаровиробників на світових ринках;
недосконалий механізм державного
регулювання діяльності природних
монополій та інших монопольних ут�
ворень, послаблення контролю за їх
функціонуванням на відповідних то�
варних ринках; нехтування поперед�
женням проявів  недобросовісної
конкуренції.

Формування конкурентного
підприємницького сектору відбу�
вається в умовах економічної неста�
більності, кризового стану виробни�
чих галузей, нерозвиненості інфра�
структури, тиску зі сторони сильні�
ших конкурентів, у тому числі іно�
земних, ускладнення процедури реє�
страції та ліцензування, кризи не�
платежів та недобросовісної повед�
інки підприємств�споживачів,
відсутності внутрішніх стимулів для
довгострокових інвестицій та роз�
витку технологій в умовах не�
стійкості національної валюти, об�
меження попиту, недостатності уп�
равлінських навиків та криміналі�
зації економіки [8, c. 27]. Усі ці фак�
тори чинять негативний вплив на ут�
ворення відповідних конкурентосп�
роможних ринкових структур. За
таких умов ефективний розвиток
малого підприємництва можливий
лише при наявності відповідної дер�
жавної підтримки. Адже стан і тен�
денції його розвитку свідчать, що
сподівання швидкого та масштабно�
го прояву підприємницької ініціати�
ви та її реалізації через створення
відповідних підприємницьких струк�
тур, які мали місце зразу ж після її
законодавчого закріплення, не
справдилися.

Сьогодні можна сказати, що
мале підприємництво має великий
потенціал розвитку, але воно ще не
стало реальною економічною силою,
яка здатна забезпечити розгортання
дієвої конкуренції на регіональних
товарних ринках, суттєво вплинути
на ступінь їх монополізації.

Аналізуючи розвиток малого
бізнесу в областях регіону, необхідно
відмітити, що незважаючи на прийнят�
тя цілого ряду важливих рішень, роз�
робку та впровадження Програми роз�
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витку малого та середнього підприєм�
ництва, умови для його становлення та
розвитку суттєво не покращилися.
Малий бізнес не став повноцінним сек�
тором економіки регіону, хоча і спос�
терігається тенденція до відносного
збільшення кількості створення нових
суб’єктів господарювання, проте
кількість реально функціонуючих за�
лишається на рівні 30% у минулому та
у сучасному періодах [5, c. 42].

До основних причин, що стриму�
ють розвиток малих підприємницьких
структур, а, отже, і конкуренцію, слід
віднести: відсутність належного нор�
мативного забезпечення розвитку
малого бізнесу; неефективність по�
даткової політики щодо становлення
і розвитку малих формувань на моно�
полізованих товарних ринках регіо�
ну; відсутність фінансово�кредитних
підойм стимулювання малого
підприємництва; обмеженість матер�
іально�технічних, фінансових та
інформаційних ресурсів; непідготов�
леність підприємців до діяльності в
складних умовах ринку; недоско�
налість інформаційно�методичної до�
помоги підприємцям.

Таке становище є наслідком і на�
очним підтвердженням того, що про�
голошене право здійснення підприє�
мницької діяльності не забезпечене
умовами для його реалізації, внаслі�
док недосконалості, недієвості, а ча�
сто і повної відсутності окремих еле�
ментів механізму захисту і підтрим�
ки конкуренції як засобу антимоно�
польного регулювання товарних
ринків регіону.

В складних умовах загострення
загальної економічної кризи в
країні, невідлагодженості ринкових
механізмів є очевидним, що форму�
вання і забезпечення успішного фун�
кціонування конкуренції можливе за
умов здійснення цілеспрямованої
державної політики, яка б передба�
чала створення загальних сприятли�
вих умов для зниження бар’єрів, які
обмежують вступ господарюючих
суб’єктів на монополізовані товарні
ринки [7, c. 4]. Адже специфічною
особливістю для вітчизняної еконо�
міки є наявність бюрократичних пе�
решкод у створенні  конкуренції, що
значною мірою визначається дер�
жавною політикою та адміністратив�
ною практикою. Адміністративні ба�
р’єри стають важливою політичною,
економічною та соціальною пробле�
мою, до яких відносимо [6, c. 92]:

а) відсутність механізму реалі�
зації Закону України “Про захист
економічної конкуренції”;

б) самочинне розширення керів�
никами державних адміністрацій по�
вноважень у сфері ціноутворення, що
стримує встановлення реальних
співвідношень і створення ефективної
структури господарювання, на�
явність рішень керівників державних
адміністрацій щодо цінового регулю�
вання, які не сумісні із  повноважен�
нями, наданими їм законодавством;

в) наявність кола функцій,
здійснення яких органами державної

влади та місцевого самоврядування
пов’язано із можливістю одержання
ними госпрозрахункового прибутку;

г) делегування повноважень
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування суб’єктам
господарювання;

д) гальмування розвитку системи
правової допомоги представникам
малого  бізнесу з метою забезпечен�
ня можливості впливати на регулю�
ючу діяльність уповноважених дер�
жавних служб;

 е) недосконалість відповідної пра�
вової бази з питань розподілу обме�
жених регіональних ресурсів: землі,
приміщень, державних субсидій та
пільгових кредитів, яка не сприяє за�
безпеченню рівного конкурентного
доступу до таких ресурсів, які знахо�
дяться у державній власності;

є) недієвість нормативної бази по
закупівлі продукції за рахунок
коштів державного та місцевого
бюджетів, що зменшує доступність
державних замовлень для малих та
середніх підприємств;

ж) практику встановлення адмі�
ністративно�розподільчих схем за�
безпечення сільськогосподарських
товаровиробників паливом, міне�
ральними добривами тощо та
здійснення постачання ресурсів селу
на конкурентних засадах.

Для усунення таких бар’єрів до�
цільно функції підтримки розвитку
конкуренції інституційно закріпити
відповідно за органами управління в
регіоні, що є об’єктивно необхідним
в умовах ринку елементом системи;
чітко розподілити та закріпити
функції по організації і підтримці її
розвитку між організаційними
структурами різних рівнів держав�
ного управління; встановити та взає�
моузгодити дії між органами управ�
ління основних рівнів системи дер�
жавного регулювання — від загаль�
нодержавного, регіонального, до
первинних територіальних одиниць;
налагодити тісний взаємозв’язок
між суб’єктами державного, інсти�
туціонального та громадського регу�
лювання.  Це дасть можливість раці�
онально поєднати і узгодити підхо�
ди зверху вниз та знизу вверх в про�
цесі реалізації основних напрямків
підтримки конкурентної політики.
Узгодження даних підходів стане
визначальним моментом успішної
реалізації інтересів як суб’єктів
підприємництва, так і населення та
регіону загалом.

З метою сприяння розвитку кон�
куренції на товарних ринках та
підтримки підприємництва доцільно:

а) прийняти закон “Про держав�
ну підтримку  малого підприємницт�
ва”,  який би передбачав створення
гнучкої системи надання підприєм�
цям регіону кредитів (мікрокредитів)
та фінансової допомоги, посеред�
ництва в контактах з інвестиційними
фондами, лізинговими, ощадно�по�
зичковими компаніями, кредитними
спілками та формування відповідних
регіональних фондів;

б) зняти бар’єри вступу на ринки
нових господарюючих суб’єктів че�
рез удосконалення системи реєст�
рації, ліцензування, сертифікації,
оподаткування, митного та адмініст�
ративного регулювання підприєм�
ницької діяльності;

в) активізувати залучення коштів
місцевих бюджетів, асоціацій, гро�
мадських об’єднань, добровільних
організацій і підприємців на фінан�
сування місцевих пріоритетних про�
ектів;

г) запровадити загальнодержав�
ну систему довідково�консультатив�
них послуг для малих  підприємств.

На базі цього необхідно першо�
чергово сприяти створенню конку�
рентного середовища на товарних
ринках дії інших монопольних утво�
рень, що доцільно здійснювати шля�
хом зняття бар’єрів вступу на  них
нових суб’єктів господарювання, а
саме: технічних (регіональні ринки
монтажу, ремонту і технічного об�
слуговування ліфтів, санітарного
очищення та утилізації відходів, бу�
дівництва та утримання доріг); попи�
ту (ринок сільськогосподарського
машинобудування); адміністратив�
них (ринки  продукції харчової та
переробної промисловості, м’яса та
м’ясопродуктів, молока та молоко�
продуктів); приватизаційних (збері�
гання та реалізації нафтопродуктів);
капітальних витрат (ринки зв’язку,
пошти, машинобудування, хімічної
промисловості), продукція яких  ко�
ристується  постійним попитом на�
селення і має соціальне значення для
розвитку регіону.

Формування  конкуренції на  то�
варних ринках дії природних моно�
полій доцільно здійснювати шляхом
створення самостійних підприємств
з кожного виду діяльності таких ут�
ворень, за умов виокремлення ви�
робничих функцій від транспортних,
розподільчих та допоміжних (ринки
передачі та постачання електрое�
нергії, транспортування і розподілу
газу, послуг зв’язку, пасажирських
перевезень).

Аналіз ситуації у нормативній
базі та практиці регулювання
підприємництва визначає не�
обхідність формування цілісної кон�
цепції створення сприятливих умов
для його розвитку [1, c. 38]. Регіо�
нальним органам управління необх�
ідно створити відповідну систему
моніторингу стану підприємницько�
го клімату в регіоні. При цьому ба�
гато факторів, що впливають на умо�
ви здійснення підприємницької
діяльності, одночасно формувати�
муть конкурентне середовище. Про�
ведення такої політики фактично є
інструментом демонополізації та
розвитку конкуренції на регіональ�
них товарних ринках.

Результатами таких заходів
щодо реалізації конкурентної пол�
ітики мають стати:

— створення умов реалізації
конституційного принципу захисту
конкуренції і  встановлення чітких
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“правил гри” для підприємств�моно�
полістів;

— підвищення ефективності
діяльності підприємств усіх галузей
економіки України та створення при
цьому  конкурентного середовища;

— вдосконалення, раціоналіза�
ція та оптимізація системи держав�
ного управління з демонополізації
товарних ринків.

При цьому, важливими напрям�
ками по забезпеченню умов для фор�
мування та розвитку добросовісної
конкуренції в економіці України на
перехідному етапі є інформаційне
забезпечення конкурентної політи�
ки. Аналіз різних джерел інформації
дозволив виявити численні порушен�
ня в методиці збору первинної
інформації і, як результат, не�
сумісність однойменних показників,
обчислених у різних організаціях за
величиною, періодичністю і т.д.  Спе�
цифіка інформаційних потреб анти�
монопольного контролю полягає у
тому, що вони вимагають об’єднан�
ня власних інформаційних ресурсів,
інформації органів державної стати�
стики, даних інших ланок виконавчої
влади, судових, наукових, експерт�
них, аналітичних інформаційних
організацій, господарюючих
суб’єктів, матеріалів спеціальних ви�
біркових досліджень для формуван�
ня цілісного уявлення про стан то�
варних ринків та рівень розвитку на
них конкуренції [4, c. 36].

Процес створення конкурентно�
го середовища безпосередньо зале�
жить від темпів перетворення відно�
син власності. Державна власність на
засоби виробництва при переході до
ринку стримує розвиток конку�
ренції. Чим швидше відбувається
процес приватизації, тим більшою
стає частка недержавних
підприємств на ринку, тим вищою
буде ефективність конкурентного
ринкового механізму. Приватизація
є суттєвим елементом про конкурен�
тної політики, оскільки приватні
підприємства значно сильніше, ніж
державні, реагують на стимули рин�
кової конкуренції. Тому в обґрунто�
ваних випадках зміна форм власності
повинна відбуватися після розукруп�
нення підприємств, а денаціоналіза�
ція — супроводжуватися виникнен�
ням нових приватних фірм. Ці дві
складові процесу приватизації є важ�
ливими та необхідними для розвит�
ку конкуренції на товарних ринках.
Однак, однією із проблем привати�
зації є невідповідність між великою
кількістю державних підприємств та
відсутністю достатньої кількості
підприємців, у тому ж числі інозем�
них, зацікавлених у їх придбанні та
здатних до ефективної експлуатації.
Подібні ситуації загострюються у
випадку швидких темпів приватиза�
ційних процесів, які не враховують
стимулюючих чинників структурно�
го характеру та обсягу ринку. Зага�
лом, завдання приватизації повинно
полягати у підвищенні макроеконо�
мічної ефективності. Тому між таки�

ми факторами як форма власності,
конкуренція та регулювання існує
певний взаємозв’язок, при якому
зміна ефективності одного із чин�
ників, як правило, залежить від ди�
наміки двох інших.

Необхідною умовою розвитку
конкуренції є підвищення конкурен�
тноздатності українських
підприємств. Вирішенню цієї пробле�
ми повинно сприяти посилення регу�
люючого впливу держави на форму�
вання економічних та організаційних
передумов введення в дію функціо�
нальних механізмів конструктивної
конкуренції; використання коштів,
одержаних від приватизації, голов�
ним чином на технічне та технологі�
чне оновлення вітчизняного вироб�
ництва; розширення експорту конку�
рентноздатної продукції; перехід до
активної експортоорієнтованої
стратегії економічного розвитку на
базі цілеспрямованого формування
та ефективної реалізації експортно�
го потенціалу України. Державна та
регіональна політика повинна спри�
яти досягненню та збереженню
підприємствами технологічного
лідерства, створенню на різних уп�
равлінських рівнях ефективних сис�
тем управління якістю, які б відпові�
дали міжнародним вимогам. Ця про�
блема повинна вирішуватися на за�
гальнонаціональному рівні, для чого
доцільною є національна програма
забезпечення якості та конкурентос�
проможності продукції та послуг,
яка б охоплювала організаційно�
економічні, інформаційно�методичні
та правові заходи в даній галузі та
заходи по дальшому розвитку серти�
фікації в країні. Загалом, з метою
підвищення конкурентоспромож�
ності вітчизняних підприємств по�
трібно забезпечити відокремлення
від них в процесі приватизації непро�
фільних виробництв та об’єктів соц�
іальної сфери, не допускаючи руйну�
вання цілісних виробничо�техноло�
гічних комплексів, а особливо тих,
що визначають експортний потенці�
ал України.

Ключовим чинником забезпечен�
ня конкуренції на вітчизняному рин�
ку повинна бути конкуренція імпор�
ту, проте, проведений аналіз регіо�
нальних товарних ринків показав, що
в сучасних умовах для України існує
проблема захисту саме вітчизняно�
го виробника. Імпорт практично ви�
тіснив вироби національних
підприємств, тому сьогодні гостро
постає питання нерівності умов кон�
куренції між вітчизняними та інозем�
ними виробниками. Передчасний
вступ регіональних фірм у таку кон�
куренцію може привести до концен�
трації ринкового впливу іноземних
інвесторів чи торговельно�посеред�
ницьких фірм. Разом з цим, ефек�
тивність та конкурентоспро�
можність національних виробників,
ізольовано від впливу дисципліни
міжнародної конкуренції, буде пада�
ти та сприятиме перекосам у роз�
поділі ресурсів на користь секторів

економіки, де відсутня конкуренція.
Не будь�яка конкуренція сприяє

ефективному функціонуванню рин�
ку, а деякі її форми чинять руйнів�
ний вплив на економіку. Мова йде
про недобросовісну конкуренцію,
дія якої заборонена чинним законо�
давством України. В першу чергу це
стосується неправомірного викори�
стання фірмового найменування, то�
варного знаку, копіювання товару
іншого підприємця, самовільне вико�
ристання його імені, умисного поши�
рення неправдивих або неточних
відомостей, що можуть завдати шко�
ди діловій репутації іншого підприє�
мця. Тому суворий контроль за дот�
риманням заборони на недобросов�
існу конкуренцію не тільки оберігає
економіку від її негативного впливу,
але одночасно сприяє зосередженню
уваги на використанні тих форм кон�
куренції, які впливають на розвиток
виробництва, задоволення суспіль�
них потреб та захист добросовісної
конкуренції.

ВИСНОВКИ
Таким чином формування і про�

ведення розумної політики опти�
мального поєднання монопольних і
конкурентних сил, раціонального
використання економічних важелів
антимонопольного регулювання по�
винно сприяти створенню дієвої рин�
ково�конкурентної сфери націо�
нальної (регіональної) економіки від
якої значною мірою залежить май�
бутній добробут України.
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