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Найважливішою науковою основою аналізу державної власності є послідовне розмежу-

вання її правової форми й економічного змісту. Економічний зміст власності пов'язано з її реа-
льним використанням для одержання доходу. Якщо власність не приносить доходу, вона пере-
творюється на юридичну ілюзію. Розбіжність між правом й економічним змістом власності ви-
никає тоді, коли власник довіряє управління своєю власністю іншим особам. У цьому випадку 
право власності вступає у протиріччя з її економічним змістом. Конкуренція утворює саму 
суть економічного змісту приватної власності. Тому завдяки конкуренції навіть право держав-
ної власності може наповнюватися таким економічним змістом, яке є адекватним скоріше при-
ватній, ніж державній власності. Якщо є конкуренція, то адекватний приватній власності об'єк-
тивний економічний зміст однаково проб’є собі шлях навіть у тому випадку, коли з юридичної 
точки зору власність є державною. Таким чином, проблема полягає в пошуку адекватної дано-
му протиріччю конкурентної форми руху.

Ця проблема є особливо актуальною для галузей інфраструктури, багато з яких перебува-
ють у державній власності. Наповнення права державної власності конкурентним змістом здат-
не підвищити ефективність функціонування цих галузей.

Останнім часом у зарубіжній і вітчизняній економічній літературі набирає силу неоінсти-
туціональний напрямок у дослідженні як високорозвиненої, так і трансформаційної економіки.
Неоінституціональний підхід дійсно є набагато краще пристосованим для теоретичного відо-
браження історичної специфіки різних типів економіки, ніж неокласика й методологічно 
пов’язана з нею теорія промислової організації. Однак, на відміну від неокласичних моделей 
досконалої й недосконалої конкуренції [1] і від теорії промислової організації [2, 3] неоінститу-
ціональний напрямок економічної думки аж ніяк не спеціалізується на проблемах монополії й
конкуренції. Центральна категорія неоінституціонального аналізу — трансакційні витрати — є
логічним інструментом для дослідження насамперед відносин, пов’язаних з передачею прав 
власності під час операцій купівлі-продажу, а не відносин конкуренції, що складаються між 
виробниками однотипних виробів у рамках однієї галузі.

Неоінституціональна концепція може бути використана як найважливіший методологіч-
ний інструмент аналізу державної власності в інфраструктурних галузях.

Західні економісти враховують різницю між правовою формою й економічним змістом 
власності і рекомендують не занадто захоплюватися формально-правовою стороною привати-
зації. Вони розглядають приватизацію лише як інструмент конкурентної політики. Приватиза-
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ція є ефективною лише тоді, коли вона сприяє конкуренції. Із цього погляду, така форма як 
концесія часто може виявитися більш ефективною, ніж приватизація державної власності.

Відповідно до правил Єдиного ринку, прийнятих Європейською комісією в грудні 1999 
року, концесія визначається як система відносин, при якій суспільна влада доручає третій сто-
роні (приватній або змішаній компанії) управління об’єктами за умови прийняття цією сторо-
ною на себе підприємницького ризику й обов’язків з експлуатації устаткування. Із цього визна-
чення випливає, що предметом концесійної діяльності є суспільна (державна або муніципальна)
власність, або види діяльності, що становлять державну монополію. Інакше кажучи, держава 
передає приналежну їй власність приватної або змішаної компанії на визначених, закріплених у
формі договору умовах на обмежений строк і за плату. Звичайно держава використовує конце-
сію для того, щоб організувати конкуренцію за ринок у випадку, коли конкуренція на ринку,
тобто звичайна ринкова конкуренція між виробниками за деякими, наприклад, технологічними 
причинами є ускладненою.

При цьому концесійний об’єкт залишається в державній власності, а концесіонер має пра-
во користування й володіння. Держава зобов’язується не втручатися в господарську діяльність,
але здійснює суворий контроль за виконанням концесіонером договірних зобов’язань. Після 
закінчення строку концесії об’єкт, включаючи й створені концесіонером виробничі потужності,
передається державі. Таким чином, у концесіях відбувається як би з’єднання потенціалу двох 
економічних агентів: державної власності, з одного боку, і приватного управління й інвестицій 
— з іншого.

Для наукового аналізу концесії можна використати категорії інституціонального монопо-
лізму й інституціональної конкуренції. Насамперед, інституціональний монополізм варто відрі-
зняти від природної монополії. Природна монополія за визначенням обумовлена такими вимо-
гами технології, при яких, як, наприклад, у галузях інфраструктури, об’єднання в масштабах 
галузі виявляється більш ефективним, ніж відокремлення окремих ланок один від одного.

Поняття природної монополії традиційно пов’язують із таким надзвичайно потужним ефе-
ктом масштабу, що дозволяє одній фірмі постачати весь ринок, маючи при цьому більш низькі 
витрати на одиницю продукції, ніж мали б конкуруючі між собою фірми. Такий потужний 
ефект масштабу викликаний високою часткою постійних витрат, тобто витрат, загальна сума 
яких не залежить від обсягу виробництва. Чим більше обсяг виробництва, тим відповідно мен-
ше постійних витрат доводиться на одиницю продукції, тому що та сама сума постійних витрат 
розподіляється між зростаючою кількістю одиниць продукції. Тому в таких галузях, сама тех-
нологія яких визначає особливо підвищену роль постійних витрат, ефект масштабу може бути 
настільки великим, що для одержання низьких витрат необхідна великомасштабна діяльність у
масштабах усього суспільства.

Конкуренція в таких галузях неефективна. Якби ринок такої галузі було поділено між ба-
гатьма фірмами, то ефект масштабу повною мірою одержати не вдалося б. У результаті витрати 
на одиницю продукції виявилися б високими й відповідно потрібні були б високі ціни для того,
щоб покрити ці витрати.

Такий вид монополії отримав назву природної монополії не тому, що він пов’язаний з екс-
клюзивним використанням якогось рідкісного природного ресурсу, а у зв’язку, насамперед з
технологічними особливостями даних галузей. Класичним прикладом таких галузей є різні ви-
ди інфраструктури. Інфраструктура, як відомо, передбачає мережі, якими відбувається перемі-
щення продукції або людей між віддаленими один від одного економічними агентами. Саме 
наявність таких мереж визначає підвищену роль постійних витрат в інфраструктурних галузях і
відповідно потужний ефект масштабу. Крім того, ефективність природної монополії в інфра-
структурних галузях забезпечується технологічною єдністю мережі, що перебуває в її розпоря-
дженні. Виходячи із цього, до сфер дії суб’єктів природних монополій зазвичай відносять: залі-
зничний транспорт, водопровід, транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу 
трубопроводами, передачу й розподіл електроенергії, зв’язок загального користування, управ-
ління авіатранспортом, транспортні термінали, порти й аеропорти.

Поняття інфраструктури охоплює два рівні.
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Перший — це власне матеріальні мережі, в яких здійснюється поставка продукції й без 
яких вона або неможлива, або економічно недоцільна. До них належать електромережі, транс-
форматорні підстанції, трубопроводи, водопровідні труби, канали, котельні, залізниці, залізни-
чні вокзали, автовокзали, аеропорти, річкові й морські порти, судноплавні канали, телефонні й
комп’ютерні мережі й ін.

Другий рівень становлять операції — діяльність з експлуатації тієї або іншої інфраструк-
турної мережі. Ці операції включають постачання електроенергії від електростанцій спожива-
чам, постачання енергоносіїв від видобувних (переробних) компаній споживачам, постачання 
холодної й гарячої води від водоймищ споживачам, вивід використаної води та її очищення,
перевезення пасажирів і вантажів поїздами, судами й літаками тощо. Попит та пропозиція цих 
операцій складається й взаємодіє на так званих суміжних ринках. Пропозицію на цих ринках 
формує пропускна здатність мереж поставок, а попит залежить від самого обсягу поставок.

Економічне відокремлення інфраструктурних мереж від операцій з їхньої експлуатації є
провідною тенденцією організації функціонування цих галузей у країнах з ринковою економі-
кою. В той час, коли самі інфраструктурні мережі є об’єктивною основою для природної моно-
полії, на суміжних ринках, навпаки, цілком можливим є розвиток значних елементів конкурен-
тних відносин.

На відміну від експлуатації інфраструктури, яка сама по собі не вимагає значних інвести-
цій, створення об’єктів інфраструктури, навпаки, є доволі капіталомістким підприємством. Об-
сяг інвестицій, необхідних для створення альтернативної інфраструктурної мережі, — головний 
бар’єр „на вході” в інфраструктурні галузі для нових фірм. Наприклад, будівництво двох альте-
рнативних аеропортів або прокладка поруч двох конкуруючих залізниць можуть виявитися 
економічно недоцільними, оскільки з економічного погляду це може означати багаторазове 
зростання середніх постійних витрат. Так, в умовах існування природної монополії вартість 
мережі енергопостачання поступово амортизується й розподіляється у вигляді витрат на всю 
реалізовану електроенергію. Якщо замість однієї будуть дві паралельні мережі, то відповідно 
подвоїться амортизована вартість капіталу. Потік енергії, що проходить через кожну мережу,
упаде у два рази, а постійні витрати, що припадають на кожен кіловат електроенергії, купленої 
споживачем, зростуть у два рази.

У понятті “природна монополія” слово “природна” набуло приблизно такого ж змісту (що 
виражає її раціональність, доцільність, ефективність або навіть оптимальність), який воно має,
наприклад, у понятті природної ціни в Адама Сміта або природного рівня відсотка у
К. Вікселля, тобто сенс, що сходить до теорії природного права. Не можна сказати, що уявлен-
ня про ефективність монополії органічно сполучається із класичними й неокласичними уявлен-
нями про “невидиму руку”, яка забезпечує максимально ефективне саморегулювання економі-
ки на основі ринкової конкуренції. Відповідно до цих класичних і неокласичних уявлень суспі-
льство повинне перешкоджати розвитку монополізму й припиняти діяльність монополії там, де 
вона вже існує. Але оскільки із цього правила є прикрі винятки, які одержали назву “провали 
ринку”, суспільство змушене миритися з ними як з неминучим злом.

У цілому пануюча в західній економічній думці неокласична школа, при всьому властиво-
му їй економічному лібералізмі, проте аж ніяк не схильна брати під сумнів природний характер 
даного різновиду монополізму. Її економічний лібералізм проявляється скоріше у виборі спо-
собів протидії цьому неминучому злу: явна перевага віддається державному регулюванню у
порівнянні з державною власністю, яка розглядається лише як найостанніший засіб.

Відповідно до Закону України “Про природні монополії”, природними монополіями вва-
жаються такі галузі інфраструктури: транспортування нафти й нафтопродуктів трубопровода-
ми; транспортування природного й нафтового газу трубопроводами і його розподіл; передача й
розподіл електроенергії; користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вок-
залами та іншими об’єктами інфраструктури, які забезпечують рух залізничного транспорту 
загального користування; управління повітряного руху; у зв’язку загального користування;
централізованого водопостачання й водовідведення; централізованого постачання теплової 
енергії; спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів й аеропортів за переліком,
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який затверджується Кабінетом Міністрів України. Крім того, Закон визначає великий перелік 
так званих суміжних ринків, таких, наприклад, як постачання природного газу та інших проду-
ктів, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом, зберігання природного 
газу тощо.

Усього в Україні за даними Головного управління конкурентної політики зареєстровано 
2 384 ринків природних монополій, з них загальнодержавних — 12 [4]. Ринки природних моно-
полій розподіляються за інфраструктурними галузями у такий спосіб, що наведено у таблиці.

Ринки природних монополій в Україні 

Назва Кількість 
Транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами 2 
Розподіл природного газу 44 
Транспортування природного газу магістральними газопроводами 20 
Транспортування аміаку, води трубопровідним транспортом 3 
Поставка електроенергії за регульованими тарифами 29 
Передача електроенергії магістральними й міждержавними електричними мережами 2 
Передача електроенергії міськими (локальними) електромережами 59 
Диспетчерське забезпечення централізованого розподілу електроенергії 2 
Послуги користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами й
іншими об’єктами залізничної інфраструктури 

55 

Послуги використання радіорелейних каналів зв’язку 15 
Послуги користування каналами 20 
Міський телефонний зв’язок 36 
Послуги використання каналів зв’язку 10 
Спеціалізовані послуги транспортних терміналів - 
Спеціалізовані послуги портів 33 
Спеціалізовані послуги аеропортів 27 
Поштовий зв’язок загального користування 24 
Централізоване водопостачання 794 
Централізоване водовідведення 601 
Централізоване постачання теплоенергії 608 

Але монополізм може виходити далеко за рамки технологічної необхідності. У цьому ви-
падку він здобуває інституціональний, тобто „штучний” характер, що дозволяє використовува-
ти для його аналізу інструментарій неоінституціонального напрямку сучасної економічної дум-
ки.

Деякі фундаментальні ідеї неоінституціональної школи можуть бути плідно використані 
для дослідження інфраструктурних галузей трансформаційної економіки. Відповідно до тради-
цій інституціонального аналізу інститути розглядаються як сукупність офіційних і неофіційних 
норм, що обмежують варіанти раціонального вибору господарюючих суб’єктів [5]. Інститути 
— це правила гри в суспільстві або, точніше, вигадані людьми обмеження, що спрямовують 
людську взаємодію у певне русло. У цьому сенсі вони абсолютно схожі з правилами гри між 
спортивними командами.

У той же час концептуально слід чітко відрізняти правила від гравців. Ціль правил — ви-
значення способу, відповідно до якого відбувається гра. Проте завдання команди в межах цієї 
сукупності правил полягає в тому, щоб перемогти за допомогою поєднання майстерності, стра-
тегії й координації чесними, а іноді нечесними засобами. Такими командами і є організації й,
насамперед, фірми [5]. 

Цей поділ інститутів і організацій можна використати як методологічний ключ для розме-
жування двох видів монополізму при аналізі конкретних монополістичних ситуацій. Джерелом 
монополізму можуть слугувати як організації, так і інститути, або, якщо дотримуватися спор-
тивної аналогії, монополізм може породжуватися і складом “гравців”, і самими “правилами 
гри”. Відповідно до цих двох різних джерел варто розділяти два види монополізму: інституціо-
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нальний монополізм, породжений інституціями, і підприємницький монополізм, пов’язаний з
розвитком організацій. Таке визначення другого виду монополізму є певною мірою умовним,
тому що монополізм цього виду може бути пов’язаний з діяльністю не тільки підприємств і
фірм, але й організацій іншого роду, наприклад, профспілок, що виступають у сутності як мо-
нополія на ринку праці. Хоча інституціональний і підприємницький монополізм міцно взаємо-
пов’язані, розбіжності між ними так само очевидні, як і розбіжності між інститутами й органі-
заціями, які теж тісно пов’язані між собою.

Командно-адміністративна система була націлена на те, щоб максимально усунути з еко-
номічного життя ринкову конкуренцію. Тому, якщо говорити про “вільну гру ринкових сил”, то 
мова йшла вже не тільки про нерівні “правила” цієї “гри”, а про створення таких інституціона-
льних умов, які вели до припинення самої “гри”. Сам факт законодавчого переслідування при-
ватного підприємництва є безпрецедентним у світовій практиці, прикладом прагнення до пов-
ного придушення конкуренції. У цьому ж напрямку зорієнтована монополія зовнішньої торгівлі 
та інші прояви радянського інституціонального монополізму. У цьому значенні інституціона-
льний монополізм у командній економіці мав граничний, максимально можливий, практично 
абсолютний характер, породжуючи в той же час і специфічні форми “підприємницького” мо-
нополізму промислових і виробничих об’єднань і великих промислових підприємств. Але про-
відну роль у радянській економіці грав, безумовно, інституціональний монополізм.

Елементи цього інституціонального монополізму спостерігаються й сьогодні в трансфор-
маційній економіці. Про це свідчать, наприклад, результати початого відомою американською 
консультативною фірмою “Мак-Кінзі” дослідження російської економіки [6]. Групи кваліфіко-
ваних експертів проаналізували ситуацію в 10 ключових галузях. У результаті цього дослі-
дження вони дійшли висновку, що головна перешкода для зростання економіки країни — нері-
вні умови конкуренції, які є основним проявом інституціонального монополізму. У той же час 
інші інституціональні фактори відставання такі, як слабість корпоративного менеджменту, не-
досконалість банківської системи, політична й економічна нестабільність — виявилися менш 
значимими.

Навряд чи є підстави думати, що в Україні проблема інституціонального монополізму, яка 
виражається в нерівних “правилах гри”, у штучному відокремленні одних “гравців” від інших,
стоїть менш гостро. Опитування керівників 2,5 тисяч українських підприємств показало, що 
третім за значенням чинником, що заважає розвитку підприємництва, учасники опитування 
вважають нерівність умов конкуренції [7]. У той же час такі загальновідомі й часто обговорю-
вані перешкоди, як проблеми залучення фінансових ресурсів, корупція, державне регулювання 
бізнесу, недосконала бізнес-інфраструктура виявилися для них менш важливими.

На відміну від чинників, що лежать на поверхні, нерівні умови конкуренції на перший по-
гляд менш помітні. Вони пов’язані з неоднаковим режимом оподатковування, субсидіями або 
привілеями з боку держави й місцевих органів влади, пільговим доступом до земельних діля-
нок, інфраструктури тощо. Зовнішня непомітність цих чинників прихованого інституціональ-
ного монополізму робить їх особливо небезпечними для економіки. Це дозволяє штучно під-
тримувати неефективні підприємства за рахунок їх більш продуктивних конкурентів. У резуль-
таті останні не можуть витиснути з ринку менш ефективні господарські ланки. Конкурентно-
ринковий механізм оптимального розміщення ресурсів не спрацьовує. Ресурси розподіляються 
неефективно, залишаючись у тих ланках, які не можуть їх використовувати з найбільшою про-
дуктивністю. Внаслідок цього можливості розвитку економіки не використовуються, її зрос-
тання штучно гальмується.

Навпаки, у концесії ми спостерігаємо дещо протилежне інституціональному монополізму.
Інституціональний монополізм здержує конкуренцію там, де вона у принципі є можливою, тоб-
то там, де технологічні особливості галузі не породжують природної монополії. З іншого боку,
ефективне використання концесії навіть за наявності природної монополії дозволяє одержати 
гарний результат, що не поступається тому, який був би за наявності „природної” конкуренції.
У цьому сенсі концесійну систему можна розглядати як прояв інституціональної конкуренції,
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протилежної за своїм економічним змістом інституціональному монополізму. Концесія є свого 
роду протиотрутою, яка дозволяє нейтралізувати негативні прояви державної власності.

Таким чином, існує не тільки інституціональний монополізм, але й інституціональна кон-
куренція, тобто конкуренція за ринок. Вона штучно стимулюється інституціональними засоба-
ми, насамперед, завдяки використанню концесійних механізмів у таких галузях, як, наприклад,
галузі інфраструктури, сама технологія яких перешкоджає конкуренції на ринку. Тим самим 
інституціональна конкуренція являє собою конкуренцію за ринок, ефективну тоді, коли зви-
чайна конкуренція на ринку є технологічно неможливою.

У цьому значенні концесія як форма організації інституціональної конкуренції за ринок є
протилежною інституціональному монополізму, який штучно насаджується інституціональни-
ми засобами на таких ринках, де конкуренція є технологічно можливою. І в тому, і в іншому 
випадку проявляється відносна незалежність інститутів від технології. Однак, якщо інституціо-
нальний монополізм викликає зниження ефективності, то інституціональна конкуренція, орга-
нізована у вигляді концесії, навпаки, підвищує економічну ефективність функціонування ін-
фраструктурних галузей.

В останні десятиліття значний розвиток набула світова практика економічного й організа-
ційного відокремлення інфраструктурної мережі від функцій з її експлуатації. При цьому у
складі таких мережних галузей, як, наприклад, залізничний транспорт, намагаються знайти й
виділити функції, які можна організувати на конкурентній основі.

Теоретичне розмежування природного й інституціонального монополізму дозволяє сфор-
мулювати певні висновки. Природна монополія й інституціональний монополізм вимагають 
зовсім різної економічної політики. Політика у відношенні інституціонального монополізму 
передбачає боротьбу з інституціональною структурою, яка його породила, що включає як фор-
мальні, так і неформальні правила і норми економічної поведінки. Ця політика спрямована про-
ти такого втручання місцевої й центральної влади в конкурентні відносини, яке веде до ство-
рення нерівних умов конкуренції для різних учасників. Тим самим вона зорієнтована в остато-
чному підсумку на дерегулювання й лібералізацію економіки.

Навпаки, конкурентна політика стосовно природних монополій не може передбачати дере-
гулювання. Регулювання природних монополій об’єктивно необхідне. На відміну від інституці-
ональних монополій їх недоцільно руйнувати і тому необхідно регулювати. Але це регулюван-
ня треба проводити в таких гнучких формах, які допускають конкуренцію всюди, де вона ефек-
тивна. Світовий досвід показує, що вміле використання концесійної системи дозволяє не тільки 
уникнути інституціонального монополізму, але й протиставити природній монополії інституці-
ональну конкуренцію за ринок.
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