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Розкриваються основні поняття державного регулювання та його складових частин. Приділено увагу співвідношенню змісту дер-
жавної політики й змісту Конституції. Аналізуються можливі шляхи розвитку принципів державного регулювання виходячи з основних 
положень Конституції. У статті проаналізовано проблеми конкурентної поведінки із забезпеченням конкурентоспроможності суб'єктів 
господарювання України з урахуванням особливостей національної економіки. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, ринкове середовище, правове регулювання, нормативно-правовий акт, державне регу-
лювання. 

Раскрываются основные понятия государственного регулирования и его составных частей. Уделено внимание соотношению со-
держания государственной политики и содержания Конституции. Анализируются возможные пути развития принципов государственного 
регулирования исходя из основных положений Конституции. В статье проанализированы проблемы конкурентного поведения с обеспе-
чением конкурентоспособности субъектов хозяйствования Украины с учетом особенностей национальной экономики. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рыночная среда, правовое регулирование, нормативно-правовой акт, государственное 
регулирование. 

The basic concept of government regulation and its components. Attention is paid to the ratio of state policy and the maintenance of the 
constitution. Analyzed the possible ways of jjtinciples of state regulation on the basis of the main provisions of the constitution. This paper 
analyzes the problems of the competitive behavior of undertakings providing competitive Ukraine with the peculiarities of the national economy 

Key words: competitiveness,market environment,regulation,legal act, regulation. 

Питанням вивчення конкурентоспроможності за різ-
ними аспектами досліджень приділяється значна увага 
зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як: Портер 
М.. Азоев ПЛ.. Фатхутдінов P.A., Ансофф И. П, Пастер-
нак-Таранушенко П, Рожок В., Пелих A.C.; Покропивний 
С.Ф., Сіваченко 1.Ю., Мочерний C.B., Устенко O.A., Чо-
ботаренко СЛ.. Шепіцена А.О.. Петрович И.М., Кіт А.Ф., 
Хріпач В.Я.. Суша П.З., Онопрієнко ПК., Косянчук Т.Ф., 
Лук'янова В.В., Майорова П.І., Швид B.B. та ін. 

Ринкова конкуренція є одним із найважливіших чинни-
ків розвитку світової економіки. Без неї не обходиться жодна 
модель функціонування ринку. Більше того, розвиток кон-
курентної боротьби, на відміну від багатьох інших еконо-
мічних процесів, знаходив раніше (протягом щонайменше 
трьох останніх сторіч) і знаходить зараз широке практичне 
застосування у зв'язку з намаганням держав із традиційною 
ринковою економікою регулювати внутрішній ринок, забез-
печуючи йому певне конкурентне середовище [1]. 

Функціонування ринкової економіки в Україні, за умов 
загострення економічної кризи, вимаїЛ' розробки дійових 
механізмів підтримки суб'єктів господарювання та спри-
яння їх розвитку. 

На сучасному етапі розвитку економіки існує цілий 
ряд проблем, що ускладнює процес формування та роз-
робки механізму оцінки та забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств. Так, потребують удосконалення та 
розвитку теоретико-концептуальні аспекти дослідження 
конкурентоспроможності підприємств, стан їх норматив-
но-законодавчої підтримки як на рівні суб'єктів господа-
рювання, гак і на рівні Антимонопольного комітету Укра-
їни. рівень інформаційного забезпечення, відповідно до 
обраних напрямів досліджень тощо. 

Основою правового регулювання розвитку підпри-
ємств торгівлі с Господарський кодекс України. З метою 

розвитку підприємств торгівлі постійно удосконалюєть-
ся нормати вно-правова база щодо правового статусу, ор-
ганізаційних форм торговельної діяльності, права влас-
ності, відповідальності суб'єктів господарювання тощо 
[2, с. 248] . 

Оцінка та регулювання рівня конкурентоспроможності 
суб'єкта господарювання безпосередньо залежить від ста-
ну нормативно-законодавчої бази щодо забезпечення кон-
курентних відносин, а саме від наявності Законів України, 
Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів, 
розпоряджень Антимонопольпого комітету України, що 
забезпечує державний захист конкуренції у підприєм-
ницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Нами 
досліджено стан законодавчої підтримки формування 
умов здорової конкуренції, які безпосередньо впливають 
на рівень конкурентоспроможності окремих суб'єктів гос-
подарювання, визначено їх мету та призначення. 

Нормативно-правове забезпечення захисту економіч-
ної конкуренції та обмеження монополізму спрямоване на 
встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших 
чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні гос-
подарської діяльності в умовах ринкових відносин; ви-
значає правові засади підтримки та захисту економічної 
конкуренції, обмеження монополізму в господарській ді-
яльності і спрямоване на забезпечення ефективного функ-
ціонування економіки України на основі розвитку конку-
рентних відносин. 

Регулювання фінансового ринку з боку державних 
органів включає: грошові, інвестиційні, фондові ринки, 
ринки цінних паперів тощо. Державне регулювання рин-
ків здійснюється з метою створення правових основ для 
захисту інтересів споживачів на ринках, правового забез-
печення діяльності і розвитку конкурентоспроможності 
ринків в Україні, забезпечення єдиної державної політики 
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тощо. 
Так, Конституція України ст. 42 (Закон України від 28 

червня 1996 року № 254к / 96 - ВР) закріплює принцип 
державного захисту конкуренції у підприємницькій діяль-
ності. * 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» 
від 11 січня 2001 року № 2210 - III має наступне призна-
чення: 

1) обмеження втручання держави в економічні проце-
си лише випадками, які дійсно становлять загрозу еконо-
мічній конкуренції; 

2) відкриття широких можливостей для співробітни-
цтва АКУ та суб'єктів господарювання; 

3) запровадження принципово нових для України ме-
ханізмів захисту економічної конкуренції; 

4) посилення відповідальність за порушення законо-
давства про захист економічної конкуренції. 

Закон України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції» від 7 червня 1996 року № 236к / 96 - ВР формує 
правові засади боротьби з недобросовісною конкуренцією. 

Заслуговує на увагу, з точки зору об'єкта нашого до-
слідження, розпорядження Лнтимонопольного комітету 
України «Про затвердження Методики визначення моно-
польного (домінуючого) становища суб'єктів господарю-
вання на ринку» від 5 березня 2002 року № 49 - р. 

Дослідження стану, нормативно-законодавчої бази 
щодо становлення і розвитку конкуценційних відносин 
суб'єктів господарювання та оцінки рівня їх конкуренто-
спроможності дали змогу встановити окремі недоліки та 
невідповідності, а саме: 

1) встановлено невідповідність нормативно-законодав-
чої бази щодо захисту економічної конкуренції, дозволу на 
узгодження дій та концентрацію суб'єктів господарювання; 

2) визначено нормативно-законодавчі акти, які недо-
статньою мірою висвітлюють та регламентують питання 
конкретизації монопольного (домінуючого) становища 
суб'єктів господарювання; 

3) встановлено відсутність у діючій нормативно-зако-
нодавчій базі розпоряджень та методик шодо визначення 
конкурентоспроможності окремих суб'єктів господарю-
вання по галузі. 

Заслуговує на увагу друга, запропонована вище, не-
відповідність розпорядження Антимонопольного комі-
тету України «Про затвердження Методики визначення 
монопольного (домінуючого) становища суб'єктів гос-
подарювання на ринку» від 5 березня 2002 року № 49-р. 
У розпорядженні недостатньою мірою висвітлюють та 
регламентують питання визначення монопольного (домі-
нуючого) становища окремих суб'єктів господарювання з 
урахуванням їх особливостей. Згідно статтею 12 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», монополь-
ним (домінуючим) становище суб'єкта господарювання 
вважається у випадках: 

1) коли на ринку немає жодного конкурента; 
2) коли суб'єкт господарювання не зазнає значної кон-

куренції внаслідок обмеженості можливостей доступу ін-
ших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, 
матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для досту-
пу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності 
пільг чи інших обставин; 

3) коли частка суб'єкта господарювання на ринку пере-
вищує 35 відсотків, якщо вій не доведе, що зазнає значної 
конкуренції; 

4) за умови, коли сукупна частка не більше ніж трьох 
суб'єктів господарювання, яким на одному ринку нале-
жать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків; 

5) за умови, коли сукупна частка не більше ніж п'яти 
суб'єктів господарювання, яким на одному ринку нале-
жать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків. 

Не дивлячись на те, що за Методикою (див. п. 3) пе-
редбачені різні об'єкти аналізу (суб'єкт господарювання, 

група суб'єктів господарювання тощо), але при тому обу-
мовлено загальноприйнятий порядок дій (див. п.2) щодо 
визначення монопольного (домінуючого) становища 
суб'єкту господарювання без урахування окремих осо-
бливостей. Доцільно наголосити, що у Методиці визна-
чення монопольного (домінуючого) становища не врахо-
вані згадані вище різновиди монопольного (домінуючого) 
становища і особливості розрахунку яких відповідно не 
відображено в запропонованих формулах, розрахунках і 
показниках методики. 

Наступною значною проблемою є стан інформаційно-
го забезпечення оцінки та регулювання рівня конкурен-
тоспроможності суб'єктів господарювання. Відсутність 
єдиної системи показників робить неможливим їх відо-
браження у звітності підприємства. 

Зробимо висновки щодо процесу визначення пору-
шень умов економічної конкуренції та заходів мінімізації 
негативного впливу процесу монополізації, і встановимо 
такі недоліки: 

1) нормативно-правове регулювання розвитку еконо-
мічної конкуренції не передбачає законодавчих актів, що 
регламентують діяльність постійно діючих систем аналізу 
та моніторингу на рівні територіальних відділень АКУ; 

2) на рівні територіальних відділень АКУ відсутні ана-
літичні відділи, відділи контролю та діагностики щодо 
дослідження діяльності суб'єктів господарювання за умов 
порушень економічної конкуренції; 

3) на рівні органів АКУ відсутня будь-яка звітність, 
або інша постійна (періодична) інформація стосовно ві-
дображення стану, зумовленого процесом монополізації 
окремих галузей економіки, як на рівні держави, так і на 
рівні суб'єктів господарювання. 

Результатом усунення вказаних недоліків буде: 
1) своєчасно встановити можливі напрямки виник-

нення ризиків, що обумовлені розвитком конкуренційних 
відносин та підвищенням рівня конкурентоспроможності 
окремих суб'єктів господарювання; 

2) оцінити, прогнозувати та зменшити наслідки нега-
тивного впливу процесу монополізації на стан суб'єктів 
господарювання: 

3) здійснити постійно діючу систему обліку порушень 
конкуренційного законодавства та наслідків, що з ними 
пов'язані; 

4) на законодавчому рівні організувати систему обліку 
відшкодування негативних наслідків, та ціленаправлено-
го використання коштів, пов'язаних з втратами на рівні 
суб'єктів господарювання, з безпосередньою користю для 
останніх; 

5) визначити прогнозовані втрати на рівні підприємств 
та здійснити їх облік за умов порушень економічної конку-
ренції та об'єктивного процесу монополізації. 

Дослідження наповненості окремих сторінок у.-еЬ-
сайтів щодо антимонопольно"! та конкурентної політики в 
Україні і їх порівняння з аналогічною інформацією Росій-
ської Федерації та СІНА дало змогу, на нашу думку, від-
значити її достатньо високий рівень та визначити певні 
шляхи його удосконалення та розвитку на рівні Територі-
альних відділень АКУ за такими напрямками: 

1) постійне дослідження та інспектування діяльнос-
ті територіальних відділень Антимонопольного комітету 
України у розрізі моніторингу діяльності підприємств 
окремих галузей та підтримка зворотного зв'язку між 
ними; 

2) виявлення, вивчення та оцінка тенденцій існуючих 
товарних ринків з мстою прогнозування їх стану на пер-
спективу на рівні певних галузей; 

3) оцінка, діагностика та аналіз рівня конкурентоспро-
можності окремих суб'єктів господарювання в галузях їх 
функціонування; 

4) оцінка виникнення, розвитку та впливу кризових си-
туацій на стан конкурентного середовища певних галузей 
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та на рівень конкурентоспроможності певних суб'єктів 
господарювання; 

5) аналіз та діагностика стану окремих монополістів і 
оцінка їх впливу на конкурентоспроможність підприємств 
даної галузі у перспективі; 

6) дослідження міжнародної практики діяльності ан-
тимонопольних органів та оцінка можливості її викорис-
тання з метою удосконалення вітчизняного досвіду щодо 
визначення рівня конкурентоспроможності окремих під-
приємств. 

Удосконалення шеЬ-сайтів територіальних відділень 
АКУ дасть можливість підняти на більш високий рівень 
роботу відділів оперативного контролю і діагностики та 
підвищити їх потенційні перспективи щодо моніторингу 
рівнів конкурентоспроможності окремих суб'єктів госпо-
дарювання у такому розрізі: 

І) підвищити ефективність роботи аналітиків щодо об-
робки запитів, контролю конкурентного середовища та ін,; 

2} підсилити якість контролю за потенційними джере-
лами виникнення ризиків щодо погіршення рівнів конку-
рентоспроможності суб'єктів господарювання; 

3) оцінити та проаналізувати існуючі загрози виникнення 
ризиків і діагностувати перспективи зміни місткості ринку; 

4) простежити і спрогнозувати можливість та перспек-
тиви монополізації ринку: 

5) підвищити оперативність уточнення та узагальнен-
ня запитів з метою своєчасної констатації проявів кризо-
вих та конфліктних ситуацій як на рівні підприємства, так 
і на рівні галузі; 

6) здійснювати постійний контроль ситуацій з точки 
зору їх повторюваності та відповідності законодавству; 

7) дослідити та оцінити відповідність визначених кри-
теріїв щодо характеристики рівня конкурентоспромож-

ності підприємства встановленим еталонам та пороговим 
значенням показників відповідних рівнів конкурентоспро-
можності; 

8) контролювати зміни стану конку рентоспроможності 
окремих підприємств галузі за певний період часу у виді-
леному діапазоні дат. 

Загострення конкурентної боротьби на рівні галузі та 
проблеми підвищення конкурентоспроможності суб'єктів 
господарювання вимагає розвитку та удосконалення від-
повідної інформації на рівні територіальних відділень 
АКУ, в мережі Інтернет. Наповненість інформаційних по-
токів, відповідно до вимог часу, дасть можливість: 

1) своєчасно задовольнити інформаційні потреби 
щодо моніторингу рівня конкурентоспроможності окре-
мих суб'єктів господарювання галузі; 

2) оперативно прогнозувати перспективи монополіза-
ції ринку галузі та запобігти порушенням законодавства; 

3) підвищити якість, збільшити обсяг та підсилити ак-
туальність аналітичної інформації щодо оцінки рівнів кон-
курентоспроможності підприємств [5]. 

Висновки. Оцінка та регулювання рівня конкуренто-
спроможності суб'єкта господарювання безпосередньо 
залежить від стану нормативно-законодавчої бази щодо 
забезпечення конкурентних відносин. Нормативно-право-
ве забезпечення захисту економічної конкуренції та обме-
ження монополізму спрямоване на встановлення, розвиток 
і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення 
конкуренції при здійсненні господарської діяльності в 
умовах ринкових відносин; визначає правові засади під-
тримки та захисту економічної конкуренції, обмеження 
монополізму в господарській діяльності і спрямоване на 
забезпечення ефективного функціонування економіки 
України на основі розвитку конкурентних відносин. 
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