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Постановка проблеми. Для сучасних ринків товарів 
і послуг характерні ознаки недосконалої конкуренції. 
В умовах наявності монополізації окремих галузей, за-
лежності учасників ринку один від одного, посилення 
диференціації товарів актуальними є питання, що сто-
суються розвитку теорії галузевих ринків та аналізу по-
ведінки господарюючих суб’єктів на галузевих ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роз-
виток теорії галузевих ринків значний внесок зро-
били як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зо-
крема заслуговують на увагу праці таких вчених, як  
Р. Коуза, О. Вільямсона, Дж. Робінсон, М. Уотерсо-
на, У.Дж. Баумоля, Дж. Стіглера, Н.М. Розанової,  
А.І. Ігнатюк, О.В. Горняк, С.Х. Доленко та інших. 
Проте окремі напрямки розвитку теорії галузевих 
ринків з врахуванням сучасного стану економічної 
системи розкрито недостатньо. Дослідження теорії 
галузевих ринків в умовах посилення конкурен-
ції вимагає пошуку нових підходів щодо створен-
ня сприятливих умов в розвитку галузевих ринків, 
оптимізації рішень у сфері співпраці державних ор-
ганів управління і підприємницьких структур.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є обґрунтування основних напрямків розвитку теорії 
галузевих ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. У на-
уковій літературі галузеві ринки розглядають як су-
купність відносин між продавцями, що займаються 
однаковим видом діяльності і створюють однаковий 
за цільовим призначенням товар, та покупцями, які 
формують попит на даний продукт, з приводу купів-
лі-продажу цього економічного блага.

Теорія галузевих ринків досліджує відносини на 
рівні мезоекономіки, причому предметом цих до-
сліджень є поведінка господарюючих суб’єктів за 
умов недосконалої конкуренції, вплив конкурен-
ції на суспільний добробут та державне втручання.  
У зародженні і розвитку теорії галузевих ринків зна-
чний внесок зробили Гарвардська і Чиказька школи. 
Саме вони визначили два основні підходи до аналізу 
організації галузевих ринків: дедуктивний та емпі-
ричний. Економісти дедуктивного напряму головну 
увагу надавали формуванню ціни та обсягу випуску 
продукції, їх впливу на ефективність виробництва, 
оптимальне розміщення ресурсів та економічний до-
бробут. В основу дослідження галузевих ринків було 
покладено модель досконалої конкуренції, у межах 
якої діяльність фірми була далекою від реальності, 
та модель монополії, яка була більш реалістичною, 
але внаслідок припущення про відсутність прямої 
конкуренції не відповідала існуючим галузям при-
ватного сектора. Основним недоліком цього напряму 
був його теоретичний характер, ігнорування емпі-
ричних даних та історичного досвіду.

Господарська діяльність фірм в умовах ринку 
зумовила виникнення другого напрямку дослі-
дження, що відображав аналіз практичних та ем-
піричних аспектів. В межах емпіричного напрямку 
основну увагу зосереджували на вивченні історії та 
розвитку окремих фірм і галузей, сучасної струк-
тури та поведінки однієї або більше галузей. При 
цьому охоплювалися різні аспекти промислової ор-
ганізації: від історії розробки продукції фірми до 
фінансування фірми.
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У 40-х роках ХХ ст. теорія галузевих ринків 

сформувалась як самостійний напрямок економічної 
теорії, який на основі дедуктивного аналізу та реаль-
ної практики намагався пояснити широкий спектр 
проблем функціонування ринкової економіки у га-
лузевому ракурсі. Посилення популярності аналізу 
галузевих ринків у цей час пояснюється також об-
меженням конкурентних тенденцій у розвитку еко-
номіки та розширенням державного втручання в еко-
номіку.

Погляди Гарвардських економістів на те, що рин-
ковий механізм відносин між виробниками та спожи-
вачами містить взаємопов’язані складові: структуру 
ринку, поведінку фірм у галузях та результатив-
ність функціонування ринків, визначили наприкінці 
30-х–на початку 40-х рр. ХХ ст. основні методологіч-
ні засади до аналізу галузевих ринків, які отримали 
назву системного підходу і були панівними до 70-х 
років ХХ ст.

Представники Чиказької школи критикували 
системний підхід за уникнення мікроекономічних 
моделей. Основою їхнього аналізу були не об’єктивні 
характеристики галузей, а закономірності прийнят-
тя оптимізаційних рішень. 

Системний підхід на основі парадигми «струк-
тура-поведінка-результат» і підхід на основі мікро-
економічного аналізу визначають напрямки дослі-
джень і розробок в рамках теорії галузевих ринків. 
Два підходи до аналізу галузевих ринків довгий час 
розвивалися паралельно, взаємно збагачуючи і допо-
внюючи один одного. Після 80-х років ХХ ст. від-
булося поєднання теоретичного та емпіричного ана-
лізів: теорія визначає об’єкт аналізу, виявляє спектр 
структурних параметрів та факторів поведінки фірм 
на ринку, а взаємозв’язки між ними виявляються у 
процесі емпіричного аналізу.

На сучасному етапі розвитку теорію галузевих 
ринків можна розглядати за такими напрямками:

1. Теорія трансакційних витрат – профіль галу-
зі – вертикальна інтеграція (Р. Коуз, О. Вільямсон). 
Цей напрямок передбачає аналіз завдань, напрямків 
та перспектив розвитку теорії галузевих ринків, за-
провадження аналізу меж зростання розмірів фірм 
на основі трансакційних витрат, визначення наслід-
ків процесів злиття та поглинань, аналіз вертикаль-
ної інтеграції.

2. Теорія мінімальних витрат – ємність галузі – 
оптимальна кількість фірм (М. Уотерсон, У. Дж. Ба-
умоль). Основна увага зосереджена на мінімальному 
ефективному розмірі підприємства та пов’язаному з 
ним поняттям ефекту масштабу виробництва.

3. Теорія ефективності конкурентних ринків та 
підтримки державного регулювання (Дж. Стіглер). 
Напрямок передбачає дослідження відносин конку-
ренції на галузевих ринках та удосконалення теорії 
державного регулювання галузевих ринків. 

Дослідження, проведені в межах першого на-
прямку, дозволили визначити фірму як сукупність 
контрактів, розмір якої залежить від трансакційних 
витрат. Найбільш точно визначення поняття фірми 
на основі трансакційних витрат дав Р. Коуз у праці 
«Природа фірми»: «фірма є вигідною тому, що ді-
яльність на ринку пов’язана з певними витратами, 
а створивши організацію і управляючи розміщенням 
ресурсів адміністративними методами, можна позба-
витися цих витрат… Організація галузей, таким чи-
ном, залежить від співвідношення між витратами на 
здійснення ринкових трансакцій і витрат на органі-
зацію тих самих операцій у межах фірми, яка може 
виконати це ж завдання більш економно. Крім того, 

витрати на організацію у межах фірми залежать від 
того, які ще види діяльності вона здійснює» [1]. Саме 
розміри фірми є визначальними для структури галу-
зевого ринку.

У праці «Економіка організації галузі: програма 
досліджень» Р. Коуз визначає, що традиційно під 
організацію галузі розуміють опис того, як госпо-
дарська діяльність поділена між фірмами, які від-
різняються за розмірами [2, с. 59]. Автор стверджує, 
що окрім фірм, господарську діяльність здійснюють 
асоціації, неприбуткові організації, урядові устано-
ви, і тому визначення предмета досліджень є непо-
вним. Теорія галузевих ринків повинна охоплювати 
питання, що стосуються визначення розміру фірми, 
контрактних відносин між фірмами, злиття і погли-
нання, роздроблення фірм, обмін підрозділами між 
фірмами, перехід фірм до нових видів діяльності та 
виникнення нових фірм [1, с. 73].

Значний внесок у розробку теорії галузевих рин-
ків зробив американський економіст О. Вільямсон.  
У праці «Вертикальна інтеграція виробництва: зна-
чення провалів ринку» вперше було позначено кон-
тури нового трансакційного підходу до аналізу фе-
номена фірми [3]. Трансакційні витрати пов’язані 
з опортуністичною поведінкою (термін був запрова-
джений О. Вільямсоном), під якою розуміють недо-
бросовісну поведінку людей, що спрямована на отри-
мання власної вигоди за будь-якої ціни. Особливий 
внесок роботи О. Вільямсона додали до розуміння 
вертикальної інтеграції – об’єднання в одній фірмі 
декількох етапів виробничого ланцюжка. Вертикаль-
на інтеграція може розглядатися як форма захисту 
від опортуністичної поведінки, якщо в угоді між 
агентами задіяні специфічні ресурси та в одного з 
партнерів виникає можливість шантажувати іншого 
шляхом загрози розриву ділових відносин. При цьо-
му відбувається мінімізація трансакційних витрат, 
які залежать від специфічності ресурсів, що залуча-
ють до трансакції, повторюваності відносин, ступеня 
невизначеності. Чим більш специфічною, повторюва-
ною та невизначеною є угода, тим вищими є трансак-
ційні витрати, тим більше переваг має вертикальна 
інтеграція, що посилюється статичністю ринку, не-
повнотою контракту, необхідністю обробки інформа-
ції та інституційної адаптації. Як приклад успішної 
реалізації інновацій у вертикальних об’єднаннях 
можна навести приклад холдингу ТСК, який вперше 
у Західній Україні почав використовувати каркасно-
монолітну технологію будівництва.

До досліджень О. Вільямсона економісти, а слідом 
за ними й антимонопольні органи були схильні пояс-
нювати цю практику, в першу чергу, прагненням до 
монополізації ринку. Справжнє пояснення, на думку 
вченого, багато в чому протилежне. Якщо для влас-
ника деякого активу число можливих партнерів за 
операціями невелике і в їхніх силах позбавити його 
суттєвої частини прибутку, то для зниження ризиків 
йому доцільно з ними об’єднатися. Вертикальна ін-
теграція виявляється не стільки частиною проблеми 
монополії, скільки одним із способів її вирішення – 
те ж саме, що й стратегічний шлюб між нащадками 
двох ворогуючих монархій. Інвестиції, які були б 
збитковими або ризикованими для двох незалежних 
організацій, стають захищеними в одній. Подібного 
роду міркування також пояснюють багато незвичай-
них практик у відносинах між постачальниками і по-
купцями їх продукції. Згідно з О. Вільямсоном, яку 
б форму не приймала вертикальна інтеграція, вона 
в першу чергу ґрунтується на міркуваннях ефектив-
ності. Хоча він не пропонує звести схвалення всіх ви-
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дів вертикальної інтеграції до рангу нової ортодоксії 
і не думає, що вони зовсім позбавлені проблем, про-
те він все ж вважає, що уряду не слід обмежувати 
прагнення компаній до розширення як таке. Замість 
цього краще обмежувати безпосередньо проблемну 
поведінку на деяких ринках, де спостерігаються дві 
необхідні умови монополізації: висока концентрація 
і високі бар’єри для входу.

Спонукальними мотивами вертикальної інтегра-
ції є:

• економія на трансакційних витратах, пов’язаних 
з підготовкою та укладанням контракту;

• неповна інформація щодо якості обладнання;
• збільшення прибутку за рахунок вирішення 

проблеми подвійної надбавки, коли ринок готової і 
проміжної продукції є недосконало конкурентними;

• намагання зменшити тиск державного регулю-
вання за рахунок скорочення податкових відраху-
вань;

• використання ефективної системи цінової дис-
кримінації;

• прагнення зменшити втрати від монопольної 
влади [4].

Другий напрямок дослідження передбачає те, що 
наявність економії від масштабу є необхідною і до-
статньою умовою для обґрунтування концепції міні-
мального ефективного розміру підприємства, тобто 
такого виробництва продукції, при якому фірма змо-
же мінімізувати свої витрати. За умови зростаючого 
ефекту масштабу мінімальний ефективний розмір 
підприємства відповідатиме невеликим обсягам ви-
пуску продукції, і в таких галузях існує значна кіль-
кість дрібних виробників, а великі фірми не будуть 
більш ефективними. Така ситуація є притаманна 
для галузі, в якій панує вільна конкуренція. Якщо 
економія від масштабу зростає, а згодом зберігаєть-
ся незмінний ефект, то фірма досягає мінімальних 
витрат у розрахунку на одиницю продукції при від-
носно невеликих обсягах випуску продукції. У такій 
галузі фірма буде конкурентоспроможною порівняно 
із середніми і великими підприємствами. Тобто в га-
лузях з такими умовами формування середніх витрат 
ефективно співіснують фірми різні за розмірами. 
Зростаючий ефект масштабу виробництва показує, 
що мінімальні витрати будуть досягатись за умо-
ви великомасштабного виробництва продукції, при 
цьому дрібні фірми не в змозі конкурувати за таких 
умов. У таких галузях виробництво продукції може 
бути зосереджене в одній фірмі, яка задовольнятиме 
увесь попит на ринку та гарантуватиме мінімальні 
витрати. Така ринкова ситуація набуватиме рис при-
родної монополії. 

В економічній літературі зосереджували увагу на 
оптимальній структурі галузі з точки зору витрат 
на основі економії від масштабу [2]. Зазвичай існує 
компроміс між економією від масштабу і ефектами 
ринкової влади. Злиття фірм в одну галузь здійсню-
ється з метою досягнення економії від різноманіт-
ності (багатоасортиментність), а не збільшення еко-
номії від масштабу. Економія від різноманітності має 
складності у тому випадку, коли товари, до яких її 
використовують, є взаємозамінними зі сторони попи-
ту. У цьому випадку фірма не зможе повною мірою 
скористатися одночасно і економією від масштабу,  
і економією від різноманітності. Використання ви-
годи економії від масштабу при одному асортименті 
продукції зменшить попит на інші товари і, як наслі-
док, зменшить потенційну економію від різноманіт-
ності. Якщо фірма виробляє два товари, то виникає 
зниження витрат порівняно з окремим виробництвом 

такої ж кількості товарів, при цьому граничні витра-
ти залишаються незмінними.

Третім напрямком теорії галузевих ринків є до-
слідження відносин конкуренції на галузевих рин-
ках та механізм державного регулювання ними. 
Аналіз стану конкуренції на початку виникнення 
ринкових відносин свідчить про відсутність великих 
корпорацій, невтручання держави у ринковий ме-
ханізм взаємодії між фірмами. Однак з розвитком 
економіки процеси концентрації капіталу призвели 
до об’єктивної необхідності дослідження причин не-
досконалості відносин конкуренції, різних структур 
ринків за кількістю учасників, однорідністю або 
диференційованістю товару, бар’єрами входження, 
здатністю фірм впливати на ринкову ціну. В цей пе-
ріод з’явилися праці, присвячені проблемам функ-
ціонування ринків монополістичної конкуренції та 
олігополії, які були зумовлені появою нецінових ме-
тодів конкуренції (диференціації продукції та рекла-
ми); визначення концепції до аналізу стратегічної 
поведінки олігополії на основі теорії ігор.

Дослідження в сфері державного регулювання га-
лузевих ринків здійснив американський економіст 
Джордж Стіглер у статті «Теорія економічного ре-
гулювання». Цінність його ідей полягала у тому, що 
шляхом логічного аналізу можна зробити прогноз 
про те, які галузі підлягатимуть державному регулю-
ванню та які форми воно матиме. Дж. Стіглер про-
аналізував різні фактори, що визначають, яка саме 
із зацікавлених груп буде здійснювати контроль за 
процесами регулювання. Важливими напрямками 
такої політики є [5]:

1) законодавство, яке спрямоване на регулюван-
ня перерозподілу багатства між членами суспільства 
певним способом;

2) представники законодавчих органів з метою 
збереження свої посад розробляють таким чином, 
щоб збільшити політичну підтримку;

3) зацікавлені групи змагаються між собою, про-
понуючи політичну підтримку в обмін на ухвалення 
сприятливого законодавства.

Отже, державне регулювання буде здійснювати-
ся для зацікавлених суб’єктів господарювання, які 
здатні результативно забезпечити необхідну політич-
ну підтримку та які отримають більшу вигоду від 
ухвалення сприятливого законодавства. Вважаємо, 
що стратегічні напрямки державної підтримки мають 
вирішувати не політики, а науковці і представники 
бізнесу, що зробить неможливим залежність даних рі-
шень від політичних інтересів окремих партій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, на основі вищевикладених напрямків розвитку 
теорії галузевих ринків можна зробити наступні ви-
сновки:

1) розвиток фірм на основі теорії трансакційних 
витрат і причин об’єднання фірм шляхом вертикаль-
ної інтеграції робить галузь привабливою для інвес-
тування і стійкішою до негативних проявів жорсткої 
конкуренції;

2) визначення оптимальної кількості фірм у галу-
зі на сонові ефекту масштабу виробництва дозволяє 
досягти об’єктивної величини витрат за критерієм їх 
мінімізації і як наслідок утримання лідируючих по-
зицій з точки зору прибутковості виробництва окре-
мих видів продукції;

3) ефективна діяльність галузевих ринків в умо-
вах зростаючої конкуренції неможлива без належ-
ного втручання державних органів, які здатні за-
безпечити достатні умови щодо розвитку бізнесових 
структур.
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У статті автор досліджує економічну складову провідних геополітичних теорій ХХ ст. Аналіз здійснюється на основі дослі-
дження економічної історії Тюркських держав раннього Середньовіччя. Автором виявлено роль Тюркських держав у формуванні 
світового ринку і світового поділу праці у період раннього Середньовіччя. Також аналізується процес закладення Тюркськими 
державами передумов реалізації провідних геополітичних концепцій ХХ ст.
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В статье автором исследуется экономическая составляющая ведущих геополитических теорий ХХ века. Анализ осущест-

влен на основе исследования экономической истории Тюркских государств раннего Средневековья. Автором определена роль 
Тюркских государств в процессе формирования мирового рынка и мирового разделения труда в период раннего Средневековья. 
Также анализируется процесс создания Тюркскими государствами предпосылок реализации ведущих геополитических концеп-
ций ХХ века.
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Satskyy P.V. TURKIC STATE OF EARLY MEDIEVAL AND THE GLOBAL DIVIDION OF LABOR
In this article is compared the economic component of geopolitical concepts of the twentieth century. The analysis carried out by 

the author based on study of the economic history of the Turkic states of the early Middle Ages. The author has identified the role of 
the Turkic states in shaping of the global market and the global division of labor during in early Middle Ages. In this article analyzes 
the process of establishing the Turkic states of the early Middle Ages prerequisites implementation leading geopolitical concepts in the 
twentieth century.
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Постановка проблеми. Економічна глобалізація 
має свою логіку і передумови. Здебільшого, головни-
ми її передумовами у різні епохи історії людства була 
боротьба за ринки збуту товарів і послуг, створення 
прозорих і зрозумілих правил гри на всіх, у тому 
числі й локальних ринках, взаємопроникнення куль-
тур та інші чинники. Частиною процесу глобалізації 
є світовий поділ праці, регіональна виробнича спеці-
алізація. Ці складові процесу глобалізації флотува-
лися тисячоліттями і найбільш точну модель цього 
процесу можна відстежити у період раннього Серед-
ньовіччя у Євразійському просторі. Саме у цьому гео-
графічному просторі суші між Тихим і Атлантичним 
океанами із Сходу на Захід сформувалась регіональ-
на спеціалізація потреб у товарах і послугах. Сте-
повий пояс Євразії у епоху раннього Середньовіччя 
сконцентрував навколо себе ці чинники глобалізації.

Аналіз досвіду політичної історії Євразії протягом 
кількох тисячоліть у контексті потреб вироблення 
глобальних цивілізаційних моделей у ХХ ст. привів 
геополітиків до моделювання схем між цивілізацій-
них економічних взаємовпливів, світового розподілу 

праці, культурного протистояння і взаємопроник-
нення. У цьому контексті доцільно згадати розроб-
ку ідеї про «срібний пояс» Землі К. Хаусхофера, під 
яким він розумів Світовий океан, який єднає конти-
ненти і народи [15]. Океан почав єднати, оскільки на 
певному етапі розвитку світового господарства і його 
глобалізації він став дуже зручним і відносно деше-
вим шляхом транспортування товарів і людей. На 
противагу «срібному поясу» окремі дослідники-гео-
політики згадують про Степ, який був провідником 
караванної торгівлі і мав свої переваги над морським 
шляхом, зокрема, для держав які не мали виходу 
до моря. Тому деякі історики виділяють кочівників 
Степу і кочівників моря. Геополітики, у пошуку істо-
ричних чинників логіки розвитку світової політики 
і економіки запровадили такі поняття як Хартленд 
і Рімленд. Хартленд, за визначенням Маккіндера, є 
«географічною віссю історії» і включає у себе степо-
вий пояс і прилеглих до нього лісові масиви Євразії 
і саме цей регіон визначає логіку світового розви-
тку[16]. Опоненти Маккіндера, зокрема Спайкмен, 
протиставили Рімленд, пояс морських держав, які 


