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Постановка проблеми. Державне регулювання 
галузей сільського господарства та харчової промис-
ловості є важливим елементом створення сприятли-
вих економічних умов для розвитку конкурентного 
середовища на ринку агропродовольства. Ефектив-
ність економічних реформ більшою мірою залежить 
від економічно обґрунтованої державної системи 
регулювання конкурентних відносин між учасни-
ками ринку. Конкурентна політика держави повинна 
враховувати структуру та результативність ринку, 
попит та пропозицію, що існують в межах ринку, та 
поведінку суб’єктів господарювання.

Сьогодні більше третини агропродовольчого 
ринку України функціонує в умовах обмеження 
конкуренції. Для підвищення рівня результатив-
ності та повної реалізації економічного потенціалу 
ринку необхідно розробити заходи конкурентної 
політики з боку держави, що будуть спрямовані 
на стимулювання та заохочення конкуренції серед 
учасників ринку відповідно до сучасних економіч-
них умов. Варто зазначити, що на окремих сегмен-
тах ринку спостерігається високий рівень монопо-
лізму та концентрації суб’єктів господарювання, 
тому актуальним є застосування антимонопольних 
заходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
курентна політика держави на агропродовольчому 
ринку є важливим регулюючим механізмом конку-
ренції в межах галузей сільського господарства та 
харчової промисловості. Питання державного регу-
лювання агропродовольчого ринку та конкурент-
ної політики держави досліджувалися у працях 
таких українських вчених-економістів, як, зокрема, 

Т. Осташко [1], В. Лагутін [2], З. Борисенко [3], 
Г. Филюк [4], А. Герасименко [5].

Мета статті полягає у формуванні теоретичного 
підґрунтя, дослідженні міжнародного досвіду засто-
сування конкурентної політики та виявленні нор-
мативно-правових основ, що пояснюють доцільність 
застосування державного впливу на ринок агропродо-
вольства. Сутність конкурентної політики, стимулю-
вання конкурентних відносин, обмеження монополії, 
роль держави на ринку агропродовольства потребує 
теоретичного обґрунтування та конкретизації з ура-
хуванням актуальних економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «конкурентна політика» має вузьке і широке 
значення в економічній літературі. У вузькому зна-
ченні воно вживається для позначення заходів, спря-
мованих безпосередньо на контроль дотримання кон-
курентного законодавства. Ці заходи передбачають 
припинення антиконкурентної поведінки, яка в умо-
вах розвитку ринкової економіки має різні форми.

Конкурентна політика передбачає застосування 
механізму припинення антиконкурентних узгодже-
них дій підприємців, попередження зловживань 
монопольним становищем, усунення проявів недо-
бросовісної конкуренції, профілактику антикон-
курентних дій органів влади тощо. Також поняття 
«конкурентна політика», окрім заходів і практич-
них дій з реалізації законів у конкретних сферах, 
охоплює цілеспрямовану нормотворчу діяльність, 
спрямовану на розроблення спеціальних актів та 
внесення конкурентних вимог до нормативних доку-
ментів, які регулюють різні сфери життєдіяльності 
суспільства [3, с. 53].
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У широкому значенні в термін «конкурентна 
політика» часто включають урядову політику щодо 
контролю цін, питання політики приватизації, тор-
говельну, інвестиційну й регуляторну політику, 
комплекс заходів щодо захисту прав споживачів, 
регулювання ринку цінних паперів, захист інте-
лектуальної власності тощо. Конкурентна політика 
спрямовується на створення оптимального конку-
рентного середовища діяльності суб’єктів господа-
рювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недо-
пущення проявів дискримінації одних суб’єктів 
іншими, сприяння розвитку ефективної соціально 
орієнтованої економіки. Головні принципи сучасної 
конкурентної політики – стимулювання та заохо-
чення конкуренції.

У світовій практиці вперше закони, що регулю-
ють конкуренцію, було прийнято наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. у США, Канаді та Австралії, 
оскільки монополізація в цих країнах відбувалася 
найінтенсивніше.

Американська система бере свій початок від 
Закону Шермана (1890 р.), який пізніше було допо-
внено Законом Клейтона (1914 р.), Законом про 
Федеральну торгову комісію (1914 р). Закон Шер-
мана забороняє не лише різні форми монополій, але 
й саму спробу монополізувати торгівлю; також забо-
ронялися трести і картелі. Наступні закони контр-
олювали процес злиття компаній.

Головна мета антимонопольних законів – обме-
ження влади монополій, створення конкурентного 
середовища, підтримка малого бізнесу, контроль над 
горизонтальними злиттями – об’єднаннями підпри-
ємств, які виробляють однотипні товари і послуги, 
що приводить до монополізації галузі.

В економічній літературі термін «конкурентна 
політика» часто прирівнюється до терміна «анти-
монопольна політика», що означає виконання забо-
ронних заходів проти антиконкурентної поведінки. 
Однак у програмі конкурентної політики не завжди 
має місце першочергове виконання заходів анти-
монопольного характеру. Конкурентна політика 
включає в себе цілий комплекс державних заходів, 
спрямованих на створення та захист конкурентного 
середовища, здійснення профілактики та безпосе-
реднє припинення порушень конкурентного законо-
давства, сприяння розвитку добросовісної конкурен-
ції на товарних ринках.

У процесі реалізації конкурентної політики дер-
жави важливим етапом є прийняття та виконання 
державних цільових програм відповідної спрямова-
ності, що передбачають визначені на певний термін 
плани відповідних заходів. У світовій практиці пра-
вовою основою конкурентної політики є конкурентне 
законодавство, яке повинно забезпечити реалізацію 
змістового блоку політики.

Посилення процесів інтеграції національної еко-
номіки в міжнародний економічний простір, зокрема 
тісна співпраця з Європейським Союзом, полягає у 
двосторонньому співробітництві у сфері конкурент-
ної політики. Сьогодні національний та наднаціо-
нальний рівні конкурентного законодавства в Європі 
створюються за умов інтеграційних процесів в еконо-
міці та посилення міжнародної конкуренції. У кож-
ній крайні Європейського Союзу діє національне 
конкурентне законодавство, скоординоване із загаль-
ноєвропейським. Конкурентна політика ЄС має регу-
лятивний характер, тобто спрямована проти недобро-
совісних монополістичних дій.

У питаннях реалізації конкурентної політики 
найважливішу роль відіграє Європейська Комісія, 

яка є інституцією наднаціонального рівня. Якщо 
Європейська Рада й Рада ЄС перш за все повинні 
захищати національні інтереси, то Європейська 
Комісія покликана захищати інтереси інтеграції. 
Найбільш вагомими є повноваження Комісії в галу-
зях, в яких держави-члени передали ЄС значну 
частку своєї компетенції. Це стосується, зокрема, 
антимонопольного законодавства. Головну роль 
у правовому забезпеченні конкурентної політики 
відіграє Рада міністрів, яка має право приймати 
нормативні акти з питань захисту конкуренції та 
Європейська Комісія, яка є головним виконавчим 
органом у сфері конкуренції.

Питаннями конкуренції опікується IV гене-
ральний директорат, який розробляє пропозиції 
щодо впровадження конкурентних правил та надає 
роз’яснення щодо їх застосування. Він проводить 
розслідування, готує проекти рішень Єврокомісії, 
а також здійснює профілактичну роботу, прово-
дить дослідження секторів економіки. Уповноваже-
ним представникам надається право на проведення 
обшуків у приміщеннях компаній. Комісія не тільки 
контролює дотримання правил конкуренції, але й 
може накладати штрафи або визнавати недійсними 
угоди, укладені з порушенням правил.

Єдина конкурентна політика країн Європейського 
Союзу містить спільні норми щодо регулювання кон-
куренції для усіх країн-членів ЄС, які були впро-
ваджені у Римській угоді. Конкурентне законодав-
ство ЄС покликане забезпечувати рівні можливості 
для підприємців на спільному ринку. Основні норми 
первинного права ЄС про конкуренцію містяться у 
VI розділі Договору ЄС «Загальні правила конку-
ренції, оподаткування та зближення законодавств». 
Цим питанням присвячені статті 81–89 [11].

Перший розділ цієї угоди містить положення 
про регулювання конкуренції між членами Євро-
пейського Економічного Співтовариства. Статті 
85–99 регулюють питання конкурентної поведінки 
підприємств, демпінгу та державної допомоги. 
Статті 85–86 Римського договору визначили осно-
вні правила щодо заборони узгоджених дій, спрямо-
ваних на усунення конкуренції, зловживання моно-
польним положенням, а також визначили їх основні 
види. Нумерація відповідних статей змінювалася з 
внесенням змін до Римського договору, проте зміст 
цих норм досі залишився незмінним. Нині ці поло-
ження включені до статей 101 і 102 Договору про 
функціонування ЄС.

Згідно зі статтею 101 Договору про функціону-
вання ЄС угоди між суб’єктами господарювання, 
рішення об’єднань суб’єктів господарювання та узго-
джені практики, що можуть вплинути на торгівлю 
між державами-членами, метою яких є перешко-
джання, обмеження чи спотворення конкуренції на 
внутрішньому ринку, забороняються як несумісні з 
внутрішнім ринком. До них належать рішення, які:

– прямо або опосередковано встановлюють ціни 
на купівлю, продаж чи будь-які інші торгівельні 
умови;

– обмежують або контролюють виробництво, 
ринки, технічний розвиток або інвестиції; ділять 
ринки або джерела постачання;

– застосовують неоднакові умови в еквівалентних 
правочинах з іншими торговими сторонами, створю-
ючи цим невигідні для них умови конкуренції;

– зумовлюють укладання договорів прийняттям 
іншими сторонами додаткових зобов’язань, які за 
своєю суттю або згідно з торгівельними звичаями не 
пов’язані з предметом цих договорів.
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є принцип регулювання концентрацій. Тривалий 
час концентрація суб’єктів господарювання нале-
жала до компетенції окремих держав, однак Євро-
комісія, а також практика суду ЄС довели необхід-
ність розгляду цього питання на наднаціональному 
рівні. Регламент № 4064/89, який передбачав отри-
мання єдиного дозволу Єврокомісії на концентрації, 
які за своїм масштабом можуть вплинути на конку-
ренцію на рівні всього співтовариства, був прийня-
тий у 1989 р., а згодом був замінений Регламентом 
№ 139/2004, що продовжив вдосконалення меха-
нізму контролю за концентраціями.

Право прийняття актів вторинного права з питань 
конкуренції належить Раді ЄС, але у деяких випад-
ках Рада ЄС делегує це право Європейській Комісії. 
Тлумачення застосування законодавства міститься в 
рішеннях Європейського Суду. Основними сферами, 
де здійснюється регулювання конкуренції, є обмеж-
увальні угоди та узгоджені дії, зловживання домі-
нуючим становищем, державна допомога, державні 
підприємства та лібералізація ринку, концентрація 
підприємств.

Економічна діяльність та конкурентні відносини 
суб’єктів господарювання на агропродовольчому 
ринку регулюються конкурентним законодавством 
ЄС. Спільна сільськогосподарська політика є інте-
грованою системою заходів, завдяки яким забез-
печується підтримка цін на аграрну продукцію та 
надаються субсидії на виробництво сільськогоспо-
дарських товарів з урахуванням специфіки розвитку 
конкуренції в аграрному секторі [12]. Основні цілі 
САП були закріплені у статті 39 установчого Рим-
ського договору про створення ЄС та залишаються 
незмінними досі, зокрема це:

– підвищення продуктивності аграрного сектору 
шляхом сприяння технічному прогресу;

– забезпечення раціонального розвитку сільсько-
господарського виробництва та оптимального вико-
ристання факторів виробництва;

– забезпечення прийнятного рівня життя для 
зайнятих у сільському господарстві, зокрема, через 
збільшення їхніх доходів;

– стабілізація ринків агропродовольчої продук-
ції, захист виробників і споживачів від зовнішніх 
чинників;

– гарантування забезпечення населення країн-
членів Співтовариства якісним продовольством за 
рахунок власного виробництва сільськогосподарської 
продукції;

– забезпечення населення продовольчою продук-
цією за доступними цінами.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом відкриває нові можливості 
модернізації державної аграрної політики Укра-
їни відповідно до європейських норм та удоскона-
лення на цій основі системи планування, розробки 
й імплементації відповідних інституційних моде-
лей і механізмів на різних рівнях, а також формує 
нові сприятливі передумови для інтеграції полі-
тики розвитку сільського господарства і розвитку 
сільських територій. Значними кроками у процесі 
модернізації національної конкурентної політики 
стало затвердження Концепції загальнодержавної 
програми розвитку конкуренції на 2014–2024 рр. та 
прийняття Єдиної комплексної стратегії розвитку 
сільського господарства та сільських територій на 
2015–2020 роки [8; 9].

Основними напрямами реалізації конкурентної 
політики в Україні у сучасних умовах є:

– узгодження промислової, зовнішньоекономіч-
ної, регуляторної політики та політики у сфері при-
ватизації з конкурентною політикою;

– забезпечення ефективного розвитку конкурент-
них відносин; подальше зменшення рівня монополі-
зації вітчизняної економіки;

– підвищення конкурентоспроможності націо-
нального виробництва;

– оптимізація діяльності органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування як 
суб’єктів конкурентних відносин;

– розвиток законодавства про захист економічної 
конкуренції.

Державний контроль за додержанням законо-
давства про захист економічної конкуренції, захист 
інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від 
його порушень здійснюються органами Антимоно-
польного комітету України. В організаційному плані 
АМКУ надані необхідні повноваження щодо забез-
печення формування конкурентного середовища і 
застосування штрафних санкцій до порушників чин-
ного конкурентного законодавства. Основними засо-
бами реалізації конкурентної політики на практиці є 
розслідування та експертизи.

Висновки. Отже, світовий досвід реалізації конку-
рентної політики, зокрема досвід країн ЄС, є особливо 
актуальним для України. Розроблення та реалізація 
конкурентної політики в Україні має здійснюватися 
з урахуванням ключових норм та правил конкурент-
ного законодавства ЄС. Виконання Єдиної комплек-
сної стратегії розвитку сільського господарства та 
сільських територій на 2015–2020 рр., здійснення 
Загальнодержавної програми розвитку конкурен-
ції на 2014–2024 рр. сприятиме інтеграції аграр-
ного сектору національної економіки до економічної 
системи ЄС. Нововведення у конкурентну політику 
України повинні застосовуватися після глибокого 
наукового вивчення наявних проблем, проведення 
ґрунтовного аналізу ефективності норми та можли-
вості її використання в українському конкурентному 
законодавстві. Питання узгодження конкурентної 
політики держави та антимонопольного регулювання 
на національному агропродовольчому ринку потребу-
ють подальшого наукового дослідження.
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Постановка проблеми. Як реалії функціонування 
глобального світу, так і стан і тенденції розвитку 
українського суспільства демонструють численні 
проблеми та нові суспільні виклики, які не були 
характерними ще декілька років тому. Особливістю 
сучасних суспільних викликів є їх геополітичний 
характер, вплив яких проявляється в економічній, 
соціальній, культурній, екологічній сферах. На сьо-
годні очевидною є неспроможність інституційних 
одиниць державного сектору до автоматичного задо-
волення суспільних запитів, що загострює необхід-
ність перегляду парадигми:

– економічного життя, зокрема необхідності сти-
мулювання сукупного попиту;

– інституційного регулювання;
– соціальних процесів, тренди розвитку яких 

демонструють гострі проблеми, дифузний вплив 
яких активізується через політичні, міграційні та 
міжконфесійні катаклізми;

– екологічного регулювання через активізацію 
суб'єктивних самопосилюючих негативних впливів 
на довкілля.

Ці виклики зумовлюють необхідність пошуку 
варіантів нівелювання негативних впливів та акти-
візації тих суспільних посилів, позитивний вплив 

яких уже простежується в суспільстві. Одним із 
таких проявів є фандрайзинг як інтегративна сис-
тема заходів, яка забезпечує пошук та реалізацію 
фінансових та матеріальних засобів, необхідних для 
виконання суспільно значимих проектів та макро- та 
мезорівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Органі-
заційні прояви та функціональне забезпечення фан-
драйзингу у зарубіжний науковій школі вивчали 
К.Н. Цейкович, К. Камерон, Р. Кларк, М. Коган, 
К. Ерроу, М. Хаммер та ін. Вітчизняними науковцями 
питання фандрайзингу комплексно досліджувалося у 
працях Т. Крупського, А. Соколової, О. Чернявської. 
Однак питання щодо можливої імплементації інстру-
ментарію фандрайзингу в діяльність новостворених 
територіальних громад у вітчизняній науці не дослі-
джувалося і становить наукову і практичну цінність 
із позиції апробативної можливості. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні потенційних 
можливостей застосування фандрайзингу на рівні 
територіальних громад для досягнення ефекту синер-
гії суспільного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цес об'єднання територіальних громад іде посту-
пальними кроками. Вже сьогодні лише в Тернопіль-


