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ВСТУП
Монополістична діяльність як економічна категорія ха�

рактеризується двома основними формами: зловживанням
господарюючим суб'єктом домінуючим становищем на рин�
ку та злагодженими діями, спрямованими на обмеження
конкуренції. Ця обставина зумовлює, в першу чергу, не�
обхідність виділення регламентації умов функціонування
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природних монополій в особливу сферу державного регу�
лювання. Це положення зумовлене офіційним визнанням
низки ринкових ситуацій, існування яких є неминучим і еко�
номічно вигідним як для держави, так і для населення.

Таким чином, фундаментальне трансформація природи
конкуренції є важливим фактором у питаннях інтерпретації
наслідків чинних інституційних норм попередження і припи�

нення монополістичної діяльності та не�
добросовісної конкуренції на товарних
ринках здатних перешкоджати зростан�
ню національної економіки. Реорганіза�
ція природних вітчизняних монополій у
цьому контексті повинна розглядатися
крізь призму взаємодоповнення промис�
лової і антимонопольної політики, а та�
кож їх вдосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Серед основних економічних кате�

горій, що формують як загальнотеоре�
тичні фундаментальні поняття, так і го�
ловні напрями прикладної регулюючої
діяльності, важко назвати більш значимі
категорії, ніж монополія і конкуренція.
Зазвичай вивчення цих понять передба�
чає таку послідовність: виходячи з визна�
чення поняття конкуренції та ефектив�
ності функціонування тих чи інших кон�
курентних ринків, складається модель
монополії і методи досягнення та утри�
мання монопольного становища лідерів
ринку. Визнаючи такий причинно�на�
слідковий зв'язок незаперечним в якості
вихідної бази вивчення основних теоре�
тичних положень, ми розглядаємо інший
підхід: на базі вивчення існуючого поло�
ження монополістичних структур у сис�
темі ринкових відносин визначити пере�
ваги та недоліки функціонування моно�
полістичних структур та шляхи досягнен�
ня оптимального на даному етапі розвит�
ку рівня конкурентних відносин. Це зу�
мовлено ще й тим, що під монополією заз�
вичай розуміють тип структури ринку, а
під конкуренцією — її форми.

РЕЗУЛЬТАТИ
Монополія являє собою тип струк�

тури ринку, який характеризується:
присутністю на ринку єдиного виробни�
ка, що продає свою продукцію безлічі
дрібних покупців, що діють незалежно
один від одного; відсутністю товарів�за�
мінників продукту монополіста, а та�
кож настільки суттєвими бар'єрами
входу, що вхід нових фірм на ринок не�
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Таблиця 1. Класифікація монополістичних структур
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можливий. Передбачається,
що метою монополіста висту�
пає максимізація прибутку і
що він діє, маючи в своєму
розпорядженні необхідну
інформацією про витрати та
попит. Монополіст прагне
функціонувати при такій ком�
бінації ціни і випуску, яка
зрівнює граничні витрати і
граничну виручку. При рівно�
важій ціні монополіст забез�
печує собі отримання надпри�
бутків. На відміну від ситуації
конкурентної фірми, де вхід
на ринок вільний, бар'єри вхо�
ду в умовах монополії на�
стільки значні, що не допуска�
ють появи нових виробників.
Таким чином, проникнення в
галузь додаткових виробни�
чих ресурсів неможливе,
внаслідок чого монополіст
буде продовжувати отриму�
вати надприбутки і в тривало�
му періоді. У відповідності з
теорією ринків при ідентич�
ності умов витрат і попиту мо�
нополія призводить до більш
високої ціни та більш низько�
му обсягом, ніж досконала
конкуренція.

Конкуренція виступає як
форма структури ринку, за
якої кількість фірм, що діють
на ринку, є показником його
типу: досконала конкуренція
(багато дрібних конкурентів),
олігополія (декілька великих
конкурентів). Крім того, якщо
категорія монополії може
існувати тільки як характери�
стика ринку в певний момент
часу, то конкуренція існує і як
процес, в ході якого фірми
борються між собою за спо�
живачів своєї продукції, тоб�
то вона являє собою активне
суперництво фірм за покупців
з використанням зміни цін,
стратегії диференціації про�
дукту і т.д. З точки зору інте�
ресів суспільства природа і
ступінь конкуренції роблять
сильний вплив на дієвість рин�
ку, і тому їх необхідно врахо�
вувати при проведенні конку�
рентної політики.

У контексті нашого дос�
лідження велику роль відіграє
категорія монополістичної конкуренції — тип ринкової
структури, що характеризується наступними особливостя�
ми: ринок складається з великої кількості незалежних фірм і
покупців; продукти, пропоновані конкуруючими фірмами,
відрізняються один від одного за однією або рядом власти�
востей (ці відмінності можуть мати як фізичну природу, вклю�
чаючи функціональні особливості, а також можуть мати
штучний характер і бути створені рекламою в процесі просу�
вання товару); має місце вільний вхід на ринок і вихід з нього
(відсутні бар'єри входу, що утримують нові фірми від вступу
на ринок, або перешкоджають фірмам, які покидають ринок).

Існують різні підходи до видової класифікації моно�
полій [2; 3; 6] , але, на нашу думку, найбільш характерні кри�
терії, що дозволяють представити все різноманіття типо�
логії монополій, в результаті дають наступну класифікацію:
за характером рушійних сил, формі власності, територіаль�
ною ознакою і за характером виникнення (табл. 1).

На думку І.В. Князєвої [3; 4], в сучасних умовах слід відзна�
чити дві протилежні тенденції: розвиток активного конкурен�
тного суперництва, а також зростання впливу на ринок моно�
полістичного поведінки окремих груп фірм. Монополістичне
поведінка посилюється внаслідок наступних причин:

— прискорення концентрації капіталу, злиттів і погли�
нань компаній;

— посилення диференціації продуктів;
— унікальність виробленого продукту або послуги;
— зростання обмежень на використання ресурсів;
— прискорення науково�технічного прогресу, підвищен�

ня витрат на науково�дослідні роботи у наукомістких галузях;
— переваги реалізації конкурентних стратегій компаній,

що поєднують умови функціонування ринку і грамотне уп�
равління компанією;

 — ускладнення галузевої структури виробництва,
різкого підвищення ролі інфраструктури;

 — відкриття ринків окремих країн міжнародному ка�
піталу, розширення ролі транснаціональних корпорацій;

— швидкість росту ринку;
— активізація горизонтальної і вертикальної інтеграції;
— активна державна підтримка окремих суб'єктів ринку;
 — узгоджена поведінка на ринку незалежних суб'єктів.
У сучасній економіці прагнення до часткової монополі�

зації охопило практично всі сфери ринку. Однак у страте�
гічному плані, особливо при локалізованих ринках послуг,
монополія призводить до застійних явищ, у тому числі до упо�
вільнення науково�технічного прогресу, зниження ефектив�

Таблиця 2. Якісна оцінка категорії монополії
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ності виробництва і зниження добробуту споживачів.
 Якісна оцінка змісту категорії монополії, її позитив�

ний і негативний вплив на рівнях національної економіки,
суб'єктів підприємницької діяльності, а також кінцевих спо�
живачів наведені в табл. 2.

Розглядаючи неоднозначність монопольної ситуації, Р.
Барр виходить з наступного твердження: "У реальності не буває
монополії, яка не була б схильна певною мірою конкуренції, що
виникає з тієї сфери, яку не покриває ця монополія " [2], відпо�
відно до чого розглядає послідовно чотири ситуації:

 а) ситуація простої монополії, коли монополіст призна�
чає лише одну ціну;

 б) ситуація дискримінаційної монополії, коли моно�
поліст призначає кілька цін;

 в) ситуація монопсонії (як один продавець може конт�
ролювати пропозицію товару, так і один покупець може кон�
тролювати попит на якийсь товар);

 г) ситуація двосторонньої монополії, коли єдиний моно�
поліст продавець має справу з єдиним покупцем (монопсонія).

М. Портер, досліджуючи теорію конкурентоспромож�
ності, провідне місце відводить не стільки структурі ринку і
рівню розвитку конкурентних відносин, скільки ступенем
їх адаптації до технологічних змін. "Конкуренція — динам�
ічний і розвивається. Традиційні теорії були, по суті, ста�
тичними, зосередженими на перевагах на основі факторів
або ефекту масштабу. Проте в конкуренції немає рівнова�
ги, і вона залежить від того, як ринок і суспільство сприй�
мають досягнення науково�технічного прогресу " [5].

Стан конкуренції, за М. Портером, визначається п'ять�
ма основними силами, представленими на рис. 1. У сукуп�
ності ці сили визначають граничний потенціал прибутку га�
лузі. У "абсолютно конкурентних" галузях, де прагнення
всіма засобами домогтися вигідного положення не при�
сікається, проникнути в галузь нескладно.

Монополістичний ринок демонструє абсолютне пере�
важання одноосібного виробника або продавця товару, який
не має близьких замінників. Таке переважання надає
підприємницькій фірмі, яка домоглася монопольного ста�
новища, виключне право розпорядження ресурсами, вста�
новлення бар'єрів входу (виходу) на ринок і надання тиску
на конкурентів, на споживачів і суспільство в цілому, а та�
кож можливість отримання надприбутків і сталого отриман�
ня прибутків взагалі. При відсутності конкурентного пресу
фірми не прагнуть контролювати свої витрати, шукати ре�
зерви зростання і вдосконалення. У галузях, де конкурен�
ція незалежно від рівня попиту неможлива або економічно
неефективна, існують природні монополії, які володіють
виключним правом на діяльність і, як правило, належать дер�
жаві. Природні монополії є прикладом чистої монополії.

Монополістичні структури забезпечують домінуюче по�
ложення однієї або декількох фірм на ринку, що визначаєть�
ся їх значною питомою вагою в загальному обсязі комерцій�
ної реалізації товарів або послуг, що веде до формування пев�
них ринкових відносин зі своєю інфраструктурою, спрямо�
ваної на усунення стихійності та диспропорцій в ринкових
відносинах шляхом використання таких ринкових елементів,
як ціна, витрати виробництва та обігу, прибуток, кредит, по�
датки, грошовий обіг. Слід зауважити, що проведення реаль�
ної і конструктивної, а не політизованої лібералізації рин�
кових відносин здійснюється шляхом створення такої еко�

номічної ситуації на ринку, коли монополізація
ринку стає невигідною. Як показує світовий досвід
[1], цьому сприяють такі заходи, як:

— скасування або зниження митних зборів й
імпортних обмежень, що перешкоджають досту�
пу на ринок іноземної конкуруючої продукції;

— поліпшення інвестиційного клімату для іно�
земних інвесторів;

— сприяння диверсифікації виробництва;
— підтримка малого бізнесу та венчурних фірм;
— надання сприяння фірмам у розробці та ос�

воєнні нових технологій, що допомагають заміню�
вати товари фірм�монополістів.

ВИСНОВКИ
Порівняльний аналіз теоретичних поглядів на

економічну сутність монопольних ринків дозволяє
зробити висновок, що в українській економіці пере�
ваги конкуренції більш обмежені і менш очевидні, ніж
у країнах з розвиненою ринковою економікою. По�
перше, гідності монополій в українській економіці ба�
гато в чому ототожнюються з перевагами великих
стабільних виробництв, що забезпечують соціальний

захист членів трудового колективу, випуск якісної, довговічної
і недорогої продукції. По�друге, негативні прояви конкуренції
у вітчизняній економіці багато в чому асоціюються із загальним
зниженням рівня життя переважної більшості людей, відсутні�
стю стратегічної програми соціально�економічного розвитку
країни. Негативний фон конкуренції значною мірою є резуль�
татом нерівних умов для її здійснення або наявності міжрегіо�
нальних адміністративних бар'єрів. Державна позиція з проблем
регулювання монополій в системі ринкових відносин знаходить
своє втілення як в актах законодавчого характеру (Господарсь�
ким кодексом України від 16 січня 2003 р. №436�IV, Закон Ук�
раїни "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р.
№ 2210�III, Закон України "Про захист від недобросовісної кон�
куренції" від 1 січня 1997 р. № 237/96�ВР та ін.), так і в докумен�
тах, що мають практичний, конкретний характер. Останнє зна�
ходить своє втілення у змісті промислової і конкурентної пол�
ітики, дискусія про роль і місце яких останнім часом помітно
активізувалися. Але вцілому слід визначити наступну роль про�
мислової та конкурентної політики для держави:

1) промислова політика необхідна для прискорення
темпів економічного зростання, у той час як конкурентна (ан�
тимонопольна) політика виконує в сучасній українській еко�
номіці деструктивну роль, створюючи додаткові обмеження;

2) конкурентна політика потрібна для вирівнювання умов
конкуренції та створення стимулів для інвестування, в той час
як промислова політика, надаючи учасникам ринку додаткові
переваги в порівняно з їх конкурентами, водночас позбавляє
їх зацікавленості у підвищенні ефективності виробництва.

Ці крайнощі грунтуються на уявленні про супереч�
ливість промислової і конкурентної політики, в той час як
більш актуальною є задача їх взаємодоповнюваності, одно�
часного застосування в сучасній Україні. Взаємодоповню�
ваність промислової та конкурентної політик виникає із
загальної їхньої мети — забезпечення сталого економічно�
го зростання та підвищення добробуту населення — а
відмінність між ними полягає лише в засобах, які викорис�
товуються для прискорення темпів та підвищення стійкості.
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Рис. 1. Сили, що керують конкуренцією в галузі
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