
Адміністративне
право

44 Фінансове право № 3 (33), 2015
© Білоус В. Т., Бригінець О. О., 2015

Процес ринкової трансформації економіки Укра-
їни сьогодні потрібно обʼєктивно спрямувати на 
перетворення монополізованої структури системи 
господарювання та утвердження конкурентного 
середовища, які необхідні для ефективного функ-
ціонування субʼєктів ринкової економіки з метою 
забезпечення економічної безпеки держави. 

Складність гарантування економічної безпе-
ки держави у цьому сегменті полягає у тому, що 
без зміни технологічної основи відтворювального 
процесу вказані монополії залишаться своєрідни-
ми центрами тяжіння для всієї системи економіки 
держави, що визначають динаміку та рівень витрат, 
темпи інфляції, рівень контролю за відокремле-
ними ринками. Внутрішні ресурси монополізації 
економічних відносин можуть як реалізовуватися 
у конкретних формах господарської монополії, так 
і знижувати темпи ринкових перетворень. Визна-
чальну роль тут відіграє стратегічна орієнтація пе-
ретворень.

Мета статті полягає у визначенні впливу вітчиз-
няного монополізму на рівень забезпечення еконо-
мічної безпеки держави.

Бурхливий розвиток великих обʼєднань підпри-
ємств виявився тим чинником, який зумовив посту-
повий перехід від вільної конкуренції до конкурен-
ції в умовах монополії. Зазначене сприяло переходу 
України до ринкової системи господарювання, що 
супроводжувалося характерними особливостями, а 
саме: 

1) перехід здійснювався стихійно;

2) мала місце недосконалість, а часто і просто
відсутність належної законодавчої бази;

3) інфраструктура була орієнтована на масш-
табне виробництво;

4) стійке домінування великих підприємств,
що збереглося і після приватизації;

5) слабкість підприємництва як соціальної ін-
ституції;

6) відсутність ефективного механізму соціаль-
но-економічного захисту відносин власності;

7) заплутаність та часта зміна податкового за-
конодавства;

8) технологічна зумовленість існування бага-
тьох загальнодержавних монополій.

Визначимося з поняттям «монополія», що Ве-
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ликий економічний словник тлумачить як ринкову 
структуру, у якій одна фірма є постачальником то-
вару, не має на ринку близьких замінників [1].

Ринок, де домінує монополія, перебуває у різко-
му контрасті з вільним ринком, на якому конкуру-
ючі продавці пропонують для продажу стандарти-
зований товар. Доступ інших фірм на монополізо-
ваний ринок важкодоступний або взагалі неможли-
вий, оскільки існують бар’єри, що не дозволяють 
конкурентам увійти в галузь. Роль барʼєрів можуть 
виконувати ліцензії, патенти або виключні права, 
отримані від уряду. Вони є необхідною умовою дов-
гострокової підтримки монопольної влади фірми.

Головною ознакою монополії є зайняття моно-
польного становища. Монопольне становище є ба-
жаним для кожного підприємця або підприємства, 
адже воно дозволяє їм уникнути багатьох проблем 
і ризиків, концентруючи у своїх руках визначену 
господарську владу. Монополістичні підприємства 
мають можливість із позицій сили впливати на ін-
ших учасників ринку, нав’язувати їм свої умови. За 
способом виникнення виділяють такі види монопо-
лій, як природні, економічні та адміністративні [2].

Природна монополія виникає внаслідок 
обʼєктивних причин. Вона має місце за обставин, 
коли попит на даний товар у кращому разі задо-
вольняється однією або декількома фірмами. При-
кладом природної монополії можуть слугувати ор-
ганізації, що здійснюють постачання енергоносіїв. 

 Економічна монополія є найбільш поширеною. 
Її поява зумовлена економічними причинами, а роз-
вивається вона на основі закономірностей госпо-
дарського розвитку. Способів її виникнення можна 
виділити декілька, а саме:

− успішний розвиток підприємства, постійне 
збільшення його масштабів шляхом концентрації 
капіталу;

− використання процесів централізації капі-
талів, тобто на добровільному об’єднанні або по-
глинанні переможцями банкрутів. 

Тим чи іншим шляхом підприємство досягає та-
ких масштабів, коли починає домінувати на ринку. 
Цей вид монополії більш характерний для економік 
розвинених держав.

Адміністративна монополія виникає внаслідок 
дій державних органів. Способів виникнення таких 
монополій є декілька, а саме:

− надання окремим фірмам виключного права 
на виконання певного виду діяльності;

− це організаційні структури для державних 
підприємств, коли вони об’єднуються і підпорядко-
вуються різним міністерствам чи відомствам. У цій 
ситуації переважно групуються підприємства одні-
єї галузі. Вони виступають на ринку як один гос-
подарський суб’єкт, і між ними немає конкуренції. 
Даний вид монополії більш характерний для укра-
їнської економіки. Виходячи з цього, перейдемо до 
його безпосереднього розгляду. 

Адміністративний монополізм є невідʼємною 
рисою вітчизняного монополізму. Дійсно, біль-
шість господарських звʼязків формувалася дирек-
тивно, на безальтернативній основі і базувалася не 
завжди на економічних, а часто на управлінських, 

організаційних і технологічних принципах. Згада-
не спричинене тим, що головним принципом була 
централізація всіх функцій управління економікою 
в руках державного апарату. Централізація функ-
цій управління і контролю господарської діяльнос-
ті призводила до того, що багато господарських 
структур існувало як єдині виробники якогось про-
дукту або послуги в державі чи регіоні. При цьому 
часто порушувалися економічні принципи оптимі-
зації масштабів виробництва. Також часто нівелю-
валася економічна ефективність налагодження ад-
міністративного контролю. Отже, у колишніх умо-
вах монополія ставала наслідком не конкуренції, як 
у державах, що будували ринкову економіку, а дер-
жавним апаратом за відсутності конкуренції. Тобто 
вітчизняні монополії створювалися не за рахунок 
поглинання дрібних підприємств, а за допомогою 
державного фінансування.

У процесі власної діяльності монополістичні 
обʼєднання також проявляли певні особливості, а 
саме:

− вони фінансувалися на монопольній основі;
− взаємодія виробника і споживача також 

проходила за монопольно визначеними формами;
− оперативне господарювання у цих 

об’єднаннях здійснювалося на безальтернативній 
основі.

Таким чином, вітчизняна монополія є в основно-
му не ринковим феноменом, а функціонує всупереч 
ринку і пригнічує розвиток ринкових відносин.

У період девʼяностих років минулого століття 
передача прав власності відбувалася шляхом швид-
кої приватизації цінних виробництв приватними 
субʼєктами. Досить часто приватизація в тих фор-
мах, у яких вона здійснювалася, мала безкоштовний 
пільговий характер. Вона була проведена поспіхом, 
без створення необхідної правової регламентації. 
Розрив між офіційно проголошеними цілями при-
ватизації та її реальними результатами забезпечу-
вався шляхом:

− відкритого доступу до власності виключно 
для обраних;

− явного заниження оцінок основних фондів; 
− вільного обігу ваучерів;
Унаслідок викладеного видно, що процес транс-

формації економіки України в ринкову певною мі-
рою не є завершеним, незважаючи на те, що минуло 
вже майже чверть століття з моменту здобуття на-
шою державою незалежності.

Дійсно, механізм монопольного панування над 
ринками, який функціонує в ринкових умовах 
України, суттєво відрізняється від відомих механіз-
мів монополізації, що діють в умовах зрілих рин-
кових відносин. Його можна визначити як транс-
формаційний, тобто зумовлений специфічними 
інституційними чинниками процесу переходу від 
адміністративно-командної до ринкової системи 
господарства. Разом з тим він володіє певною со-
ціально-економічною інерцією, тобто не перестає 
функціонувати при завершенні перехідного періо-
ду, а за певних умов продовжує діяти, забезпечуючи 
монопольну організацію ринків.

Ослаблення міжрегіональних господарських 
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звʼязків і розпад єдиного економічного простору 
держави виступає як реальна загроза економічній 
безпеці, особливо в умовах, коли обласні пред-
ставники влади беруть під свій монопольний конт-
роль територіальні ринки, вводять адміністративні 
барʼєри для ведення підприємницької діяльності, 
намагаються закрити власний внутрішньооблас-
ний економічний простір від зовнішнього впливу. 
Таким чином, надмірна монополізація економіки 
держави криє в собі внутрішню загрозу для еконо-
мічної безпеки держави, яка поступово може навіть 
стати причиною для змін на політичній карті світу. 

Саме цим і було зумовлене ухвалення Закону 
України «Про акціонерні товариства» [3] та оголо-
шення Президентом України боротьби з олігархі-
зацією вітчизняної економіки [4]. Ухвалення змін 
до Закону «Про акціонерні товариства» дозволить 
перейти до більш ефективного режиму управління 
державною власністю. Також за допомогою нього 
створюється можливість відновити контроль дер-
жави на своїх підприємствах і побудувати прозору 
систему їх роботи.

Основними причинами неефективності націо-
нальної економіки, а внаслідок цього і зниження 
економічної безпеки держави у період переходу до 
ринкових відносин, є такі:

− відсутність відповідної соціальної бази на 
початку ринкових перетворень та її зменшення у 
процесі функціонування незалежної держави;

− проблемність реформування інституційно-
го середовища та державного застосування інстру-
ментів ринкових перетворень;

− занадто поступове входження економіки 
держави у глобальну світову економіку [5].

Зазначене спричинило те, що внутрішні ресур-
си монополізації економічних відносин знайшли 
зовнішню форму свого прояву і практично реалі-
зувалися у вигляді монопольного державного конт-
ролю. І основними елементами згаданого контролю 
виступають:

− контроль за інфраструктурою ринку, що до-
зволяє регулювати рух товару, значну частину ви-
трат обігу та отримувати всю необхідну інформа-
цію про рух товарних і грошових потоків;

− контроль за фінансово-інвестиційними ре-
сурсами, що забезпечують функціонування та роз-
виток ринку. Такий контроль може здійснюватися 
за допомогою створення фінансово-промислових 
груп, розширення діяльності кредитних організа-
цій, а також на основі нелегітимних способів впли-
ву;

− контроль за «вузькими місцями» руху това-
ру, створення і штучна консервація таких місць;

− певне маніпулювання зовнішніми загроза-
ми з метою забезпечення закритості ринків для зо-
внішніх учасників [6].

Прикладом монополізації вітчизняної економіки 
є і те, що, за інформацією голови Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку України, 
до кінця серпня 2015 року буде відкрито близько 60 
справ проти торговців цінними паперами про мані-
пуляції на ринку. В основному це учасники ринку, 
які штучно формували вартість «сміттєвих» акцій 

на різних біржах. За його даними, зазначені тор-
говці «намалювали» капіталізацію в розмірі понад 
500 млрд грн. Унаслідок цього за останні 18 місяців 
дані акції були використані в сумнівних фінансових 
операціях на суму 400 млрд гривень [7].

 Стосовно зовнішніх загроз економічній безпеці 
держави зазначимо, що монополізовані ринки легко 
переходять під контроль структур глобальної світо-
вої економіки, оскільки за допомогою механізму 
монопольного керування досить просто здійсню-
вати зміну стратегії господарювання на великих 
економічних субʼєктах. У згаданому вище випадку 
права монопольного контролю просто викупляють-
ся тими, хто має можливість їх більш ефективно 
реалізувати. У результаті національна економіка 
поступово втрачає свою субʼєктність, повністю ін-
тегрується у світовий господарський простір і стає 
керованою ззовні. Щодо цього влучно висловив-
ся Майєр Амшель Ротшильд: «Дайте мені право 
управляти грошима держави, і мені немає діла, хто 
буде встановлювати там закони» [8].

Монопольний контроль ринків стає природною 
основою для формування відокремлених від дер-
жави нелегітимних центрів влади, оскільки моно-
польна влада прагне убезпечити себе від претензій 
державної влади та забезпечити своє стійке функ-
ціонування в політичному плані. Ринки, які пере-
бувають під монопольним контролем, не володіють 
інвестиційною привабливістю для зовнішніх щодо 
контролю інвесторів. Тим самим вони практично не 
отримують ресурсів інвестування ззовні, обмежую-
чись власними можливостями, тобто потенціалом 
самоінвестування. Монопольний контроль додає 
інертності ринкам щодо змін у світовій економіці. 
Якщо існує стійка можливість диктувати спожи-
вачеві ціни і навʼязувати йому певну продукцію, 
то немає необхідності оновлювати виробництво і 
прагнути рухатися в руслі інноваційного типу від-
творення.

Разом з тим монопольний контроль не може аб-
солютно закрити ринок і відокремити його від кон-
курентного середовища. Тому існує реальна загроза 
відпливу найбільш ефективних елементів капіталу 
із зони контролю в конкурентний простір. Механізм 
монопольного панування над ринком породжує ба-
гато невирішених соціально-економічних проблем і 
тим самим закладає підґрунтя для формування кон-
фліктів між учасниками ринку – покупцями, про-
давцями, представниками влади чи громадськості 
[9]. Наприклад, слабкість конкуренції породжує не-
ефективне витрачання ресурсної бази. 

Особливість вітчизняного монополізму полягає 
у тому, що власною появою він зобовʼязаний не 
ринковому середовищу і за своїм походженням від-
різняється від монопольних відносин, які природ-
ним чином виникали протягом десятиліть у розви-
нених західних державах. Вітчизняний монополізм 
є результатом одержавлення економіки з притаман-
ною йому адміністративно-командною системою 
управління.

Також для економіки України, як і для інших 
економік перехідного типу, характерна інертність. 
Указане проявляється у тому, що виникає і успішно 



Адміністративне
право

47Фінансове право № 3 (33), 2015

функціонує:
− збереження ключових керівних посад за 

представниками економічних еліт, особливо це сто-
сується місцевого рівня;

− відтворення традиційної поведінки еконо-
мічних учасників правовідносин, спрямованої на 
споживче ставлення до фінансів держави;

− слабка ефективність урядового контролю 
щодо потужних олігархічних груп та місцевих еліт;

− невпорядкованість ринкових відносин, осо-
бливо на місцевому рівні.

Перераховані вище явища можна спостерігати у 
певних областях України.

Специфіка сучасного етапу монополізації ві-
тчизняної економіки виражається в тому, що мо-
нополізм приховано існує у вигляді різноманітних 
форм адміністративного монополізму. Можна ви-
ділити ряд домінуючих форм прояву такого моно-
полізму:

− адміністративні барʼєри, які стримують під-
приємницьку активність;

− субʼєктивне ставлення до монополізму з 
боку контролюючих органів державної влади;

− монополізм фінансово-господарського апа-
рату;

− значна підтримка високого рівня цін і при-
бутку на ринку за рахунок обмеження кількості до-
пущених на нього субʼєктів.

Розглядаючи перелічені вище форми прояву мо-
нополізму, зазначимо, що на сьогодні концентрація 
економічної та адміністративної влади перебуває в 
руках вузьких соціальних груп. В окремих випад-
ках, переважно на обласному рівні, цей дисбаланс є 
закріпленим інституційно.

Отже, протистояння колишніх форм прояву мо-
нополізму і нових видів, безумовно, загострює су-
перечності у системі економіко-правових відносин. 
Ураховуючи неекономічний характер основних 
форм вітчизняного монополізму, не можна розрахо-
вувати на зниження його ролі виключно за допомо-
гою економічних методів. 

На наш погляд, боротися з проявами монополіз-
му необхідно за допомогою форм прямого адміні-
стративного обмеження і регулювання монополіс-
тичної діяльності, а також вдосконалення інститу-
ціональних умов функціонування економіки.

Здатність України забезпечити власну економіч-
ну безпеку і, як наслідок, залишитися повноправ-

ним учасником світових процесів у новому тися-
чолітті певною мірою залежить від її можливостей 
підтримувати конкурентне середовище, а в умовах 
перехідної економіки – створити таке середовище. 
Саме створення середовища економічної конку-
ренції, що характеризується присутністю на рин-
ку ряду незалежних одне від одного виробників, є 
важливою умовою руху вперед вітчизняної еконо-
мічної безпеки.
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