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знати середнє число заявок λ, що може виконати 

один туристичний комплекс в одиницю часу. Тоді 

число паралельних каналів оформлення й конт-

ролю вантажів N визначиться за формулою:
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Розв’язання рівняння (3) можна одержати, 

застосувавши наступний метод. Перепишемо (3) 

у вигляді:

 ( ) 0

0 0
!

n tt P e nλλ ⋅ = .

Прологарифмувавши праву й ліву частини 

цього рівняння, одержимо:

 
0 0 0

ln ln ! lnn t n P tλ = + + λ .

Звідси маємо:

 0 0

1 0

1
ln ln .

ln

n

s

n s P t
t=

⎛ ⎞
= + + λ⎜ ⎟ λ⎝ ⎠

∑   (5)

З огляду на те, що за змістом n — ціла величи-

на, як правило, невелика, розв’язання рівняння 

(5) можна одержати за допомогою методу просто-

го перебору n або методу дихотомій при n ∈ [1, N], 

де N — деяке ціле число.

Висновки. Отже, із використанням запро-

понованої моделі для туристичного комплексу 

було розраховано необхідну кількість номерів для 

прий няття вступних заявок. При цьому врахову-

вався заданий рівень необхідного заселення й не-

допущення нагромадження заявок у черзі.
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Анотація. У статті висвітлено позитивні й негативні чинники, притаманні вітчизняному організацій-
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Постановка проблеми. У процесі інституці    й-

ного розвитку ринкових структур різноманітних 

галузей реального сектору економіки України осо-

блива увага повинна приділятися тим видам еко-

номічної діяльності, що відносяться до природних 

монополій. У природних монополіях через техно-

логічні, економічні та і    нші умови виключаються 

або обмежуються фактори конкуренції, а резуль-

тативність їх діяльності пов’язується головним чи-

ном з «ефектом природного масштабу», який до-

зволяє підприємству-монополісту забезпечувати 

товарами або послугами всю місткість ринку.

Існування й розвиток природних монополій 

здебільшого адекватні характеру їх взаємозв’язків 
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із зовнішнім середовищем. З одного боку, ці вза-

ємовідносини визначаються динамічним впли-

вом «рівноваги», яка забезпечується створенням 

у суспільстві на кожному етапі соціально-еконо-

мічного розвитку відповідних економічних, полі-

тичних і соціальних умов і принципів, що дозво-

ляють природним монополістам функціонувати 

ефективно. З іншого боку, надаючи суспільству 

життєво необхідну продукцію або послугу, моно-

польні структури здійснюють вагомий (а нерідко 

й визначальний) вплив на всі сфери підприєм-

ництва. Такий вплив природних монополій про-

являється більшою мірою у негативних наслідках, 

а саме: у завищенні цін (тарифів) на монопольну 

продукцію (послуги); нав’язуванні дискриміна-

ційних умов контрагентам; створенні суттєвих 

перешкод для входу на монополізований ринок 

потенційних конкурентів. Як противага негатив-

ним наслідкам відбувається державне втручання 

у процес ціноутворення на ринках продукції (по-

слуг) суб’єктів природних монополій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню діяльності природних монополій при-

свячені численні праці вітчизняних і зарубіжних 

авторів, зокрема питання антимонопольної ді-

яльності розглядали такі автори, як В. Д. Лагутін, 

Л. С. Головко, Ю. І. Крегул та ін.

Мета статті — розглянути позитивні й нега-

тивні чинники, притаманні вітчизняному орга-

нізаційно-економічному механізму регулювання 

цін у природних монополіях і запропонувати на-

прями вдосконалення їх діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Нині в Україні на-

раховується 11 загальнодержавних і понад 2300 регі-

ональних і локальних ринків природних монополій. 

За результатами аналізу статистичних даних, частку 

послуг суб’єктів природних монополій у загальному 

обсязі реалізованих, починаючи з 2004 р., в Україні 

товарів, робіт і послуг підприємствами (за винятком 

перепродажу товарів і послуг без додаткової оброб-

ки) можна оцінити приблизно у 7–8 % [1].

У сфері транспорту і зв’язку за останнє де-

сятиліття частка валової доданої вартості стано-

вила 12,4 %, у сфері виробництва і розподілення 

електроенергії, газу та води — 5,6 %, що відповід-

но на 8,8 та 2,0 відсоткових пунктів більше, ніж у 

добувній промисловості. Оплата праці найманих 

працівників у сфері транспорту і зв’язку за цей же 

час зросла у 1,6 раза, у сфері виробництва і роз-

поділення електроенергії, газу та води — більше 

ніж у 2,0 рази. У добувній промисловості оплата 

праці найманих працівників за аналогічний пері-

од зросла майже у 1,9 раза [2].

Галузі природних монополій протягом остан-

ніх років залишаються одними із найбільш при-

буткових галузей економіки, крім галузі житло-

во-комунального господарства. Першопричиною 

збитковості зазначеної галузі вважається факт 

позбавлення її державної підтримки та неприве-

дення у повну відповідність тарифів із реальними 

витратами на утримання помешкань.

Висока прибутковість у сфері транспорту і 

зв’язку певною мірою зумовила підвищений рівень 

рентабельності. Так, у 2003 р. рівень рентабельності 

операційної діяльності у сфері транспорту і зв’язку 

становив 11,0 %, що на 8,6 процентних пунктів 

більше, ніж у 2000 р. порівняно з підприємствами 

промисловості, рівень рентабельності операцій-

ної діяльності у зазначеній галузі протягом 2001–

2003 рр. був вищий у 2,2–3,3 раза [3]. Така ж тен-

денція зберігається і в останній час.

Перевищення рівня рентабельності у галузі 

транспорту і зв’язку порівняно з промисловістю у 

цілому є однією із причин випереджаючого зрос-

тання тарифів на послуги суб’єктів природних 

монополій над цінами на продукцію галузей-спо-

живачів їхньої продукції.

У сфері виробництва і розподілення електро-

енергії, газу, тепла та води рівень рентабельності у 

2010 р. становив (–0,2 %). Така ситуація свідчить 

про жорстке утримання цін (тарифів) на реалізо-

вані послуги порівняно із витратами.

Таким чином, вітчизняні природні моно-

полії являють собою визначальний сектор, який 

міцно утвердився в національній економіці й не-

рідко зловживає своїм монопольним (доміную-

чим) становищем на внутрішньому ринку. Існую-

чий механізм формування цін і тарифів дозволяє 

природним монополістам завищувати розміри 

необхідних витрат і встановлювати самостійно 

монопольні ціни відповідно до діючих методів 

державного регулювання цін і тарифів і здебіль-

шого на рівні, що забезпечуватиме отримання 

надвисокого прибутку. Монополісти, як правило, 

не бажають знижувати витрати, оскільки мають 

можливість відшкодовувати їх саме через зави-

щені тарифи. У результаті частина витрат пере-

кладається на підприємства немонополізованого 

сектору економіки та населення.

Відсутність прозорої методологічної основи, 

ефективних методів калькулювання витрат і визна-

чення цінових параметрів на продукцію (послуги) 

суб’єктів природних монополій в Україні створює 

передумови для економічних зловживань.

Так, за даними Антимонопольного комітету 

України (АМКУ), останніми роками збільшилася 

кількість припинених органами АМКУ зловжи-

вань монопольним становищем. Якщо протягом 

останнього десятиліття виявлено понад 7800 пору-

шень законодавства цього виду, то близько їх поло-

вини вчинено суб’єктами природних монополій.

У структурі зловживань монопольним ста-

новищем переважають порушення цінового ха-

рактеру, а саме: встановлення таких цін щодо 

придбання або реалізації товарів, які неможливо 

було б встановити за умови існування конкуренції 
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на ринку; застосування різних цін до рівнознач-

них договорів із суб’єктами господарювання без 

об’єктивно виправданих причин; встановлення 

дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої 

товари, що обмежують права окремих спожива-

чів; встановлення монопольно високих цін (та-

рифів, розцінок) на свої товари, що призвело або 

може призвести до порушення прав споживачів. 

При цьому розмір дискримінаційних цін (тари-

фів) нерідко перевищує економічно обґрунтова-

ний рівень у 1,5–2 рази [4].

Сума безпосередньої шкоди (збитків), які 

були чи могли бути завдані юридичним і фізич-

ним особам лише виявленими і припиненими по-

рушеннями законодавства про захист економіч-

ної конкуренції, становила понад 690 млн. грн. 

Розмір перерахунків суб’єктів природних моно-

полій підприємств тепло- та водопостачання зі 

споживачами за ненадані або надані не в повному 

обсязі послуги за 2005–2010 pp. становив 1 млрд. 

825 млн. грн., утому числі за опалювальний сезон 

2005–2010 pp. — 329,121 млн. грн.

За даними кон’юнктурних опитувань Дер-

жавного комітету статистики України, серед чин-

ників, які стримують виробництво, значна кіль-

кість промислових підприємств відзначає саме 

високі тарифи на продукцію суб’єктів природних 

монополій. Негативний вплив цього фактора 

постійно зростає: якщо у 2000 р. його відчували 

12–15 % опитаних промислових підприємств, то 

у ІІІ кварталі 2005 р. — 21 %. При цьому серед під-

приємств низки галузей, що становлять значну 

частку народногосподарського комплексу Украї-

ни, питома вага тих, хто оцінює завищені тарифи 

суб’єктів природних монополій як негативний 

фактор, у 2005 р. перевищила 30 % [5].

В економічній площині необґрунтовано за-

вищені тарифи на послуги суб’єктів природних 

монополій перешкоджають розвитку конкурент-

ного сектору, адже встановлення завищених тари-

фів на послуги природних монополій є суттєвим 

бар’єром до вступу нових підприємців на ринки, 

оскільки передбачає суттєве зменшення прибут-

ковості підприємницької діяльності на ринку у 

зв’язку з низькою платоспроможністю населення 

та його неможливістю мінімізувати споживання 

послуг суб’єктів природних монополій чи взагалі 

повністю відмовитися від них.

Відповідно до «Положення про державне ре-

гулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-

технічного призначення, товари народного спо-

живання, роботи і послуги монопольних утворень» 

регулювання цін (тарифів) на продукцію суб’єктів 

природних монополій здійснюється шляхом вста-

новлення фіксованих чи граничних рівнів цін, гра-

ничних рівнів торговельних і посередницько-збу-

тових надбавок (націнок), граничних нормативів 

рентабельності або запровадження обов’язкового 

декларування зміни цін [6]. Однак ці методи не 

знайшли широкого використання у світовій прак-

тиці. Крім того, практично всі вони недосконалі 

або обмежені у застосуванні (виняток становить 

метод декларування зміни цін).

Таким чином, компанії зацікавлені в нарощу-

ванні операційних витрат, тому що чим більші ви-

трати в поточний період, тим більші витрати і при-

буток будуть дозволені в наступний період. Крім 

того, зростання витрат на інвестиції збільшує вар-

тість приватних компаній, збагачуючи їхніх влас-

ників (акціонерів). Негативним є відсутність мож-

ливості регулюючим органом хоча б приблизно 

порівняти надані їм для контролю затрати та ціни 

з аналогічними показниками діяльності інших 

суб’єктів господарювання. Тому не виключено, що 

інформація може бути невірною, а можливість ма-

ніпулювання нею дозволяє схилити органи конт-

ролю до прийняття вигідних рішень на користь 

монопольних суб’єктів господарювання.

Недосконалість існуючого механізму регулю-

вання діяльності суб’єктів природних монополій 

в Україні призводить до гальмування їх науково-

технічного розвитку, а їх монопольне становище 

й ті вигоди, що з нього випливають, послаблюють 

стимули до постійного вдосконалення виробни-

чого процесу. Саме тому всі суб’єкти природних 

монополій, що діють на ринках України, мають, 

як правило, незадовільний технологічний стан і 

дуже великі втрати продукції, що покриваються 

за рахунок споживачів.

Особливістю вітчизняних природних мо-

нополій є те, що у їх структурі існують суб’єкти 

господарювання, котрі займаються потенційно 

конкурентними видами діяльності. Доцільно ви-

користати накопичений досвід розвинених країн, в 

яких набула значного поширення практика органі-

заційного відокремлення діяльності суб’єктів при-

родних монополій від суміжних ринків, а реформи 

призвели до зміни правового статусу природних 

монополій, до нових взаємовідносин із державою 

і до створення нових ринкових структур.

У різних країнах реформування природних 

монополій відбувалося по-різному. Так, у США 

у 80-ті pоки XX ст. було відкрито для конкуренції 

ринок газу. Мета реформ — реструктуризація газо-

вих компаній. Транспортування газу відділено від 

його видобування й розподілу, а його транспорту-

вання проголошено послугою загального доступу, 

і власникам газопроводів заборонили перепродаж 

газу. Аналогічні реформи в енергетичному секторі 

проводить і Європейський Союз.

Так, типовою тенденцією є реформування й 

приватизація державних вертикально-інтегро-

ваних компаній. Якщо раніше приватна влас-

ність впроваджувалась у першу чергу у галузі 

видобутку, то сьогодні приватизація часто роз-

починається з постачання.
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Головним учасником нафтогазової галузі Іта-

лії є ENI — інтегрована нафтова і газова компа-

нія, що здійснює діяльність через шість основних 

операційних підрозділів, включаючи Agip (осно-

вний виробник газу в Італії) та Snam (головна 

газотранспортна і газопостачальна компанія). У 

1992 p. ENI була перетворена в акціонерну ком-

панію з 100-відсотковою державною власністю. 

Права із видобутку й управління газотранспорт-

ною системою передані ENI у формі концесії. По-

етапна приватизація ENI розпочалася у 1996 р. і 

передбачала різні вимоги, зокрема: спеціальні за-

стереження щодо обмеження прав голосування 

окремих акціонерів; право отримання дозволу на 

концентрацію акцій у власності одного акціоне-

ра; право на вето держави щодо значних змін у ді-

яльності компаній тощо.

У сфері залізничного транспорту такі країни, 

як Швеція і Фінляндія, відокремили інфраструк-

туру й експлуатаційну роботу, внаслідок чого ви-

никли дві незалежні компанії.

Німеччина, Франція, Іспанія, Голландія піш-

ли шляхом збереження єдиної залізничної струк-

тури — акціонерного товариства, 100 % акцій яко-

го знаходяться у державі.

У США залізничні сполучення з моменту їх 

виникнення є приватними. Вантажні перевезен-

ня із самого початку були прерогативою залізнич-

них компаній. На сьогодні вони здійснюються в 

умовах жорсткої конкуренції. Пасажирські пере-

везення відокремлені від вантажних і виконують-

ся корпорацією «Arntrack». Обсяги пасажирських 

перевезень у США незначні, нерентабельні, і тому 

корпорація «Arntrack» дотується державою.

Багато країн пішли шляхом регіоналізації па-

сажирських перевезень —пасажирські перевезення 

фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У цілому залізничні компанії кожної окре-

мої країни суттєво відрізняються за характером 

і обсягами експлуатаційних робіт. Однак усіх їх 

об’єднують великі борги перед державою, і нині 

вони знаходяться в умовах структурно-органі-

заційних реформ, націлених на зміну їх взаємо-

відносин з державою і суспільством, підвищення 

фінансового стану й посилення позицій у конку-

рентній боротьбі з іншими видами транспорту на 

ринку вантажних і пасажирських перевезень.

Водночас природні монополії як цілісні ор-

ганізаційні структури є надто стійкими щодо ре-

форм. Так, найрадикальніший варіант реорга-

нізації був впроваджений у Великобританії, де у 

результаті реструктуризації залізничної компанії 

«British Rail» було утворено декілька десятків ма-

лих приватизованих компаній. Досвід їх роботи 

виявив низький рівень внутрішньогалузевої кон-

куренції на транспортному ринку. Більшість від-

носно невеликих приватизованих компаній після 

реорганізації здали свої конкурентні позиції і були 

поглинуті великими структурами, що об’єктивно 

знову стають монопольними [7]. Одразу зазначи-

мо, що концентрація має свої позитивні сторони, 

зокрема: посилення позицій великих компаній 

у конкурентній боротьбі з іншими операторами 

ринку; усувається дублювання паралельних видів 

діяльності; проводиться централізація управлін-

ського апарату; утворюється можливість для більш 

ефективного використання технічних засобів.

Концентрація як характеристика структури 

ринку визначає поведінку його учасників і, відпо-

відно, ефективність використання ними наявних 

ресурсів. Сучасна економічна теорія відкидає ото-

тожнення монополізму лише з великими розміра-

ми підприємств і високою часткою виробництва 

і реалізації на ринку. Оцінка високого рівня кон-

центрації як неефективного себе не виправдовує. 

Тому формальне застосування норм конкурент-

ного законодавства до процесів концентрації є 

неприпустимим. Як показує світовий досвід, у су-

часних умовах концентрація капіталу є важливим 

фактором досягнення «економії від масштабу».

Очевидно, що досконала ринкова структура 

є певним ідеалом, за якого, згідно з економічною 

теорією, досягається найвища результативність 

ринку. Відхилення від раціональної структури 

ринку спричиняє економічні втрати і результа-

тивність, меншу за оптимальну.

У цілому позитивні результати на ринках 

природних монополій після реформування вкрай 

очевидні: зниження цін, прискорення темпів рос-

ту продуктивності праці тощо. Досвід реформ ще 

раз підтвердив тезу про те, що саме реальна, а не 

потенційна конкуренція є ефективним фактором 

господарювання.

З метою підвищення ефективності держав-

ного регулювання природних монополій необхід-

но насамперед розробити механізм визначення 

природно монопольного ядра кожного природно 

монопольного суб’єкта господарювання (відок-

ремлення немонопольних видів діяльності, що 

за своєю суттю є конкурентними, від природно 

монопольних утворень України), що унеможли-

вить включення нехарактерних витрат у базу роз-

рахунку монопольних цін. Крім цього, необхідно 

вирішити питання запровадження у повному об-

сязі сучасних механізмів регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій, передбачених 

Законом України «Про природні монополії».

Так, Закон України «Про природні моно-

полії» передбачає, що діяльність суб’єктів при-

родних монополій підлягає державному регулю-

ванню і здійснюється національними комісіями. 

Національні комісії — це органи, що виступають 

від імені уряду, проте зазвичай не входять до його 

складу. Така особливість комісій дає їм змогу 

ефективно вирішувати суперечності між різними 

зацікавленими сторонами, встановлювати прави-
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ла і стежити за їх виконанням. Регуляторні повно-

важення комісій зазвичай спрямовані на конкрет-

ну галузь чи конкретну проблему.

Удосконалення державного регулювання ді-

яльності природних монополій не можна зводи-

ти лише до створення незалежних регулюючих 

органів. Досвід роботи Національної комісії ре-

гулювання електроенергетики свідчить, що ця 

умова хоч і необхідна, але сама за собою недо-

статня. Потрібно забезпечувати також належний 

рівень і зміст регулювання: обґрунтованість та-

рифів, забезпечення стандартів якості і доступ-

ності послуг, які забезпечується, насамперед 

створенням механізму прозорого, обґрунтовано-

го формування тарифів на послуги.

Такий підхід має базуватися на ґрунті гли-

бокого розуміння теоретичних напрацювань і 

здобутків зарубіжного досвіду. При застосуванні 

зарубіжного досвіду, безумовно, необхідно вра-

ховувати додаткові труднощі, пов’язані із пере-

хідними процесами в українській економіці, що 

передбачають особливі вимоги до гнучкості й 

адаптування стратегій реформування. Слід також 

враховувати й генезис українських природних мо-

нополій, що утворилися адміністративним шля-

хом у централізовано керованій системі.

Якщо у будь-якій західній країні сфера еко-

номічної діяльності визначається як природна 

монополія і для регулювання застосовується від-

повідний набір заходів, то це зовсім не означає, 

що для України така сфера економічної діяльнос-

ті може бути віднесена до природної монополії. 

Одразу зазначимо: якщо йдеться про перенесен-

ня зарубіжного досвіду, то необхідно використо-

вувати інструментарій, який дозволяє обґрунту-

вати кожен крок щодо реформування природно 

монопольної сфери діяльності, їх послідовність, 

а відповідно, кваліфіковано проводити реформу-

вання, опираючись на розвинену теорію та адап-

туючи її до конкретних умов і часу нашої країни.

Спеціальним інструментом для регулюван-

ня діяльності суб’єктів природних монополій в 

Україні є Закон України «Про природні монопо-

лії». Закон був розроблений із урахуванням пере-

важаючих у світі тенденцій регулювання діяль-

ності природних монополій і є важливим етапом 

на шляху інституційного забезпечення держав-

ного регулювання природно монопольних сфер 

української економіки.

До сфери діяльності суб’єктів природних мо-

нополій, як правило, належать: транспортування 

нафти і нафтопродуктів трубопроводами; тран-

спортування природного і нафтового газу тру-

бопроводами та його розподіл; транспортування 

інших речовин трубопровідним транспортом; 

передача і розподіл електричної енергії; користу-

вання залізничними коліями, диспетчерськими 

службами, вокзалами й іншими об’єктами інф-

раструктури, що забезпечують рух залізничного 

транспорту загального користування; управління 

повітряним рухом; централізоване водопостачан-

ня і водовідведення; централізоване постачання 

теплової енергії; спеціалізовані послуги транспорт-

них терміналів, портів, аеропортів за переліком, 

який визначається Кабінетом Міністрів України.

Усупереч чинному законодавству України 

природні монополії досі залишаються нерефор-

мованими. Йдуть окремі дискусії щодо створення 

економічно обґрунтованих методик із регулюван-

ня цін у природних монополіях, які врешті-решт 

ні до чого не призводять. Адже для того, щоб ство-

рити зазначені методики, необхідно в першу чергу 

провести реформування природних монополій.

Варто наголосити, що реформування у сфе-

рі природних монополій не повинно зводитися 

до примітивного поділу, а за суттю — до розпаду 

й деградації. Адже така політика генерує архаїчні 

ринкові відносини, які у розвинених індустріаль-

них країнах активно витісняються на «узбіччя» 

економічного життя [8].

Такий підхід вигідний для України, адже існу-

юча недосконалість цінового механізму у зазначе-

них сферах призводить до посилення регіоналіза-

ції національного і локалізації місцевого ринків. 

Але найголовніше — державне регулювання цін 

на продукцію природних монополій у принципі 

недосконале й неефективне.

Проблема визначення сфери природної моно-

полії та виділення природно монопольного ядра 

виникає внаслідок того, що в Україні природні мо-

нополісти мають досить складну структуру, бага-

то елементів якої не є природно монопольними. У 

зв’язку з цим виникає необхідність у межах галузі 

виділити структуру, що є носієм найсуттєвіших, спе-

цифічних для природної монополії властивостей.

Нерідко ступінь природної монополізації ви-

робництва переоцінюється. Так, у інтегрованій ком-

панії риси природної монополії характерні лише од-

ному виду діяльності. Цією діяльністю є залізничні 

шляхи, а не потяги з вагонами, канали телефонного 

дротового зв’язку, а не передавальні пристрої, тру-

бопроводи, а не компресорне обладнання. Відпо-

відно, конкуренція неможлива, скоріш за все, у 

перших видах діяльності, але не в других.

Успішне відокремлення природно монополь-

ного ядра залежить від наявності єдиної методоло-

гічної бази, правильного визначення мети на всіх 

етапах реформування. Забезпеченню єдиного під-

ходу до визначення природно монопольного ядра 

сприятиме відповідна законодавча база, направле-

на: на безперервність на всіх етапах реформування; 

підвищення інвестиційної привабливості підпри-

ємств природних монополій; урахування галузевих 

особливостей здійснення приватизаційних проце-

сів в Україні. Крім того, відокремлення природно 

монопольного ядра забезпечить: баланс інтересів 
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споживачів (доступні ціни) і природних монопо-

лій (фінансові результати); виділення структури 

тарифів на базі принципів справедливого й ефек-

тивного розподілу витрат; стимулювання підпри-

ємств до скорочення витрат, підвищення якості 

продукції та ефективності інвестицій; створення 

умов для розвитку конкуренції.

Правильно проведене відокремлення природ-

но монопольного ядра від суміжних ринків не тіль-

ки обмежить сферу регулювання, а й підвищить 

його ефективність безпосередньо через розподіл 

регулюючих і нерегулюючих видів діяльності.

Висновки. Таким чином, удосконалення діяль-

ності природних монополій є багатоступеневою 

процедурою, що вимагає від державних органів 

здійснення заходів структурного регулювання, тоб-

то реалізації цілої серії послідовних кроків щодо: 

розподілу вертикальних і горизонтальних ланцюж-

ків, які з’єднують окремі структурні підрозділи 

галузевого конгломерату, на власне природно мо-

нопольний сектор і сфери та на конкурентні; ви-

значення для виділеного природно монопольного 

сектору заходів щодо регулювання й дерегулюван-

ня, націлених на забезпечення його ефективності з 

точки зору мінімізації суспільної корисності.
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ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ РИНКУ

Анотація. У статті розглядається проблема вдосконалення понятійно-категоріального апарату економіч-

ної науки в питанні визначення й розмежування понять «державне регулювання ринкової економіки» і «державне 

управління ринковою економікою» на базі етимології та сутнісних відмінностей у значенні вказаних термінів.

Ключові слова: державне регулювання ринкової економіки, державне управління ринкової економіки, ре-

гулювання, управління.

Summary. This article discusses the problem of improving the conceptual and categorial apparatus of economic 

science on the definition and differentiation of the concepts of «state regulation of market economy» and «state 

management of market economy» based on etymology and the essential differences in the meaning of these terms.

Key words: state regulation of market economy, state management of market economy, regulation, management.

Постановка проблеми. На даному етапі в Украї-

ні не сформовано остаточних визначень понять 

державного регулювання і державного управлін-

ня ринковою економікою, які були б зафіксовані 

у законодавчій базі й однозначно сприймалися як 

єдино правильні науковими економічними кола-

ми. Частково причиною цього є перехід до ринку 

від командно-адміністративної системи СРСР зі 


