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ВСТУП
Сучасний розвиток України є відображенням ступе-

ня рівня ефективності втілення загальнодержавної еко-
номічної політики підтримки та розвитку конкуренції,
яка безпосередньо впливає на формування у ньому
відповідного соціально-економічного середовища. Не-
зважаючи на формування ринкових відносин, децент-
ралізацію управління, певні кроки на шляху переходу
від адміністративно-командних методів управління до
організаційно-правових та економічних з використан-
ням різних інструментів антимонопольного регулюван-
ня у регіоні, економічне середовище не можна вважати
висококонкурентним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні є певний досвід антимонопольного конт-
ролю за концентрацією господарських структур в на-
ціональній економіки. Опублікований цілий ряд науко-
вих робіт, які присвячені проблемам формування ефек-
тивного конкурентного середовища, обмеженню моно-
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полізму та удосконалення антимонопольного законо-
давства. Серед авторів публікацій можна виділити: Амі-
тана В.Н., Долішнього М.І., Василенка В.М., Заваду О.Л.,
Знаменського Г.Л., Козоріз М.О., Кузьміна Р.І., Маму-
това В.К., Орлову Н.О., Рутченка О.Ю., Саніахметову
Н.О., Семенову Л.Н. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати основні завдання заходів регіо-

нальної програми демонополізації;
— визначити дії проведення практик реалізації ре-

гіональних програм демонополізації економіки та роз-
витку конкуренції;

— проаналізувати методику і логіку цільової комп-
лексної програми для використання регіональними
органами управління обласного рівня.

РЕЗУЛЬТАТИ
Позитивні, на початкових етапах, зміни в економіці

регіону, кількісний "пік" у створенні суб'єктів підприєм-
ництва у кінцевому результаті не сприяли досягненню
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очікуваного результату [4, c. 36]. Усе це свідчить про
те, що практична реалізація поточних програм з демо-
нополізації товарних ринків не здійснювалася паралель-
но із аналізом та оцінкою отриманих результатів рефор-
мування, внесенням необхідних коректив у реалізацію
заходів в залежності від конкретних умов, що створю-
валися на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому
можна констатувати, що бажаних результатів розвитку
малого та середнього бізнесу регіональною програмою
демонополізації економіки та розвитку конкуренції не
досягнуто.

Регіональна програма демонополізації повинна
була врахувати постійну динаміку економічного роз-
витку. Основні її завдання та пріоритетні напрями по-
требують удосконалення розробки та практичної їх
реалізації відповідно до потреб розвитку суспіль-
ства.

Основними завданнями заходів регіональної про-
грами є: зниження рівня монополізації та розвиток кон-
куренції на товарних ринках; захист інтересів підпри-
ємців та споживачів від монопольної діяльності, її попе-
редження та обмеження; створення необхідної маси
горизонтальних ринкових зв'язків між господарськими
суб'єктами для забезпечення саморегульованих ме-
ханізмів розвитку економіки; зменшення залежності
господарюючих суб'єктів від державних управлінських
структур.

Створення удосконаленої комплексної програми
демонополізації товарних ринків повинно базувати-
ся на концептуальних положеннях проекту Закону Ук-
раїни "Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку Украї-
ни" і положенні проекту Концепції державної регіо-
нальної економічної політики та містити рекомендації
щодо створення і розробки окремих блоків програ-
ми та пропозиції щодо механізму її реалізації [3, c.
12; 7, c. 4].

Програму пропонуємо формувати за принципово
новою структурою — із таких взаємозв'язаних блоків:
аналітико-прогнозного; цільового, конструктивного,
ресурсного та організаційного, що дозволить провести
раціональний розподіл основних завдань, які передба-
чається виконати в рамках регіональної програми, про-
аналізувати досягнуті результати та співставити їх із
очікуваними, оцінити ресурси, необхідні для досягнен-
ня ефекту від антимонопольного регулювання товарних
ринків, із наявними. Це забезпечить комплексність та
різносторонність підходів до регіональної програми,
чого не було у раніше створених та нині діючих програ-
мах.

Технологічну схему розробки регіональної програ-
ми демонополізації товарних ринків пропонується пред-
ставити у такій послідовності:

 1) аналіз досягнутого стану монополізації еконо-
міки регіону на початок прогнозного періоду, виявлен-
ня внаслідок цього виникнення найгостріших проблем і
диспропорцій у господарському комплексі;

2) обгрунтування цілей, завдань і пріоритетів у ан-
тимонопольному регулюванні на прогнозований пері-
од, визначення засобів розв'язання виявлених про-
блем, розробка відповідних заходів і визначення
кількісних характеристик демонополізації товарних

ринків регіону з урахуванням формування ринкових
відносин;

3) узгодження основних завдань і параметрів
проекту програми із комплексною програмою со-
ціально-економічного розвитку регіону, станом со-
ціальної, демографічної та екологічної ситуації [5,
c. 84].

Аналітико-прогнозний блок повинен містити
аналіз стану економіки регіону щодо ступеня моно-
полізації товарних ринків на початок прогнозного
періоду, основні цілі й завдання на майбутнє, відоб-
разити прогнозовані заходи органів управління щодо
активізації економічної діяльності на території регіо-
ну, структурних та інституціональних перетворень. У
ньому доречним є наведення переліку проблем, що
постають перед суб'єктами господарювання в процесі
їх становлення і функціонування в сучасних економі-
чних умовах.

Прогнозна частина аналітико-прогнозного блоку
містить визначення кількісних параметрів показників, на
які в своєму розвитку повинно орієнтуватися конкурен-
тне середовище в прогнозному періоді (визначення сту-
пеня монополізації та концентрації на товарних ринках
регіону) [6, c. 99].

Одним із методів визначення системи цілей є ме-
тод структуризації, який полягає в побудові "дерева
цілей". Для успішної практичної реалізації у регіо-
нальній програмі демонополізації економіки та розвит-
ку конкуренції необхідно провести ранжування цілей
шляхом поділу їх на цілі першого і другого порядку,
які відображають роль розвитку конкурентних відно-
син на товарних ринках для формування ринкової еко-
номіки, та цілі третього порядку, які є проявом ефекту
(у даному випадку — вкладу) програми у зовнішнє се-
редовище, що визначається зменшенням ступеня мо-
нополізації та рівня концентрації на ринках регіону і
відповідно створенням на них дієвої конкуренції. Ви-
ходячи із завдання максимального задоволення еко-
номіко-соціальних потреб суспільства, для формуван-
ня "дерева цілей" використовуємо метод структури-
зації.

Форма побудови "дерева цілей" регіональної
програми демонополізації та розвитку конкуренції
визначається логічною послідовністю дій при його
формуванні, тобто це побудова ланцюжків та ув'я-
зування їх у структуру на основі оцінок змістової не-
суперечності і повноти одних цілей щодо інших [2,
c. 99].

Основними завданнями в рамках ресурсного блоку
є ув'язка цільових завдань відображених у "дереві
цілей", з ресурсним забезпеченням. Залежність рівня
забезпеченості програми матеріальними ресурсами від
наявності фінансових, та доцільність розгляду залучен-
ня трудових ресурсів в організаційному блоці програми
зводять завдання даного блоку до визначення напрямків
формування та використання фінансових та інформа-
ційних ресурсів.

Підвищення дієвості удосконаленої регіональної
програми демонополізації товарних ринків та практики
її реалізації багато в чому залежить від якнайшвидшого
створення необхідного правового поля щодо механізмів
здійснення регіональної політики та удосконалення всієї
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бюджетної системи.
Важливим елементом у забезпеченні своєчасної та

раціональної реалізації завдань регіональної програми
є створення дієвої та оптимальної структури управлін-
ня з демонополізації економіки. При цьому у програмі
потрібно детально опрацювати систему побудови такої
організаційної структури управління, визначити опти-
мальний склад її підрозділів, виходячи передусім з не-
обхідності ефективного управління соціально-економ-
ічним розвитком регіонів у нових умовах, уникнення
дублювання функцій та виникнення у зв'язку із цим пев-
них конфронтацій.

Резюмуючи викладене, можна дійти висновку, що:
— розроблені програми демонополізації економі-

ки та підтримки конкуренції в областях регіону, хоча і
були розроблені на певний період часу, не враховували
ймовірності економічних змін за визначений період, що
знижувало їх актуальність;

— більшість визначених програмами питань зали-
шилися не виконаними або мали лише поверхневий
підхід з боку антимонопольних органів;

— чинні програми мали обмежений характер — виз-
начали лише основні завдання, не конкретизуючи ме-
тоди їх здійснення;

— програми демонополізації були розроблені без
технологічної схеми їх розробки та реалізації в умовах
побудови ринкової економіки, в період, коли система
вітчизняного програмування не мала законодавчо вста-
новлених правових засад;

— підхід до регіональної програми демонополі-
зації товарних ринків з позиції формування блоків та
блок-схеми враховує усі недоліки практики розробки
та дії відповідних програм у попередній період і підхо-
дить до вирішення проблеми монополізації економіки
з позиції конкретизації основних цілей на майбутнє,
визначення відповідальних органів управління за їх
реалізацію;

— удосконалена регіональна програма міститиме
розроблену систему заходів щодо вдосконалення кон-
курентного середовища на відповідних товарних ри-
ках, та передбачатиме при цьому використання тих
економічних важелів, які б дозволили досягнути мак-
симального ефекту від проведення антимонопольної
політики, створити такий економіко-правовий ме-
ханізм, який би стимулював продуктивну приватну
ініціативу, адже економічно вільний та юридично за-
хищений товаровиробник-власник прагне до ефектив-
ної праці та об'єктивно зацікавлений у стабільності
суспільства, в конструктивному вирішенні питань роз-
витку економіки.

Практику реалізації регіональних програм демоно-
полізації економіки та розвитку конкуренції пропонуєть-
ся проводити за допомогою наступних дій:

— здійснення постійного моніторингу результатів
виконання положень регіональних програм демонопо-
лізації економіки та розвитку конкуренції;

— координувати зусилля органів виконавчої влади
щодо підвищення ефективності проведення процесу
демонополізації на відповідних регіональних товарних
ринках;

— використовувати відповідні економічні важелі
(наприклад: податкові пільги для суб'єктів малого

підприємництва), які реально сприятимуть створен-
ню конкуренції на монополізованих товарних рин-
ках та підвищать дієвість відповідних регіональних
програм.

Регіональну програму демонополізації економіки
доцільно розробляти за якісно новою методикою —
за допомогою виділення основних блоків: аналітико-
прогнозного, цільового, конструктивного, ресурсного
та організаційного. Блок підпрограм у складі регіо-
нальної програми пропонуємо розглядати як резуль-
тат декомпозиції функцій системи і реструктуризації
цілей через побудову "дерева цілей" та з використан-
ням алгоритму формування програми. Такий підхід
дозволить систематизувати одержані результати щодо
монополізації ринків регіону, визначити пріоритетні
напрями їх антимонопольного регулювання та спрос-
тити механізм реалізації програми демонополізації
економіки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, складання програм демонополізації

товарних ринків та практика їх реалізації на основі но-
вих методичних підходів дасть змогу встановити рівень
комплексності розвитку регіону та наявність у ньому
диспропорцій. Тому заходи щодо удосконалення роз-
робки практики і реалізації таких програм сприятимуть
своїм втіленням більш швидкому переходу до нових
форм господарювання, до оздоровлення національної
(регіональної) економіки та забезпечать при цьому ба-
гатокритеріальний підхід до оцінки розвитку та станов-
лення ринкового конкурентного середовища. Запро-
понована методика і логіка цільової комплексної про-
грами може використовуватися регіональними органа-
ми управління обласного рівня як основний важіль ко-
ординаційно-цілеспрямованої роботи формування
конкурентного середовища на відповідних товарних
ринках.
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