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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

THEORY AND PRACTICE OF STATE REGULATION  
OF NATURAL MONOPOLIES IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до розуміння сутності поняття 

«природна монополія», виокремлено види економічної діяль-
ності у стані природних монополій. Наведено принципи дер-
жавного регулювання та законодавче забезпечення діяльнос-
ті суб’єктів природної монополії. Відзначено два регулятори, 
що здійснюють державне регулювання діяльності природних 
монополій, такі як Національна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), та Міністерство інфраструктури. Наведено види 
діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, що підлягають державному регулюван-
ню. Виявлено тенденції до подрібнення підприємств у сферах 
енергетики та комунальних послуг (їх кількість за останні чоти-
ри роки зросла на 44,4%). З’ясовано основні напрями держав-
ного регулювання природних монополій. Встановлено, що під 
час здійснення тарифного регулювання суб’єктів природних 
монополій застосовується метод «витрати плюс», базою яко-
го є повна собівартість продукції. Виділено негативні наслідки 
функціонування суб’єктів природних монополій в Україні.

Ключові слова: природна монополія, суб’єкт природної 
монополії, суміжний ринок, національні комісії з регулювання 
природних монополій, ефект масштабу виробництва, держав-
не регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к пониманию сущности 

понятия «естественная монополия», выделены виды эконо-
мической деятельности в состоянии естественных монопо-
лий. Приведены принципы государственного регулирования 
и законодательное обеспечение деятельности субъектов 
естественной монополии. Отмечены два регулятора, которые 
осуществляют государственное регулирование деятельности 

естественных монополий, такие как Национальная комиссия, 
осуществляющая государственное регулирование в сферах 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Министерство 
инфраструктуры. Приведены виды деятельности субъектов 
хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, 
подлежащих государственному регулированию. Выявлены 
тенденции к дроблению предприятий в сферах энергетики и 
коммунальных услуг (их количество за последние четыре года 
выросло на 44,4%). Выяснены основные направления госу-
дарственного регулирования естественных монополий. Уста-
новлено, что при осуществлении тарифного регулирования 
субъектов естественных монополий применяется метод «за-
траты плюс», базой которого является полная себестоимость 
продукции. Выделены негативные последствия функциониро-
вания субъектов естественных монополий в Украине.

Ключевые слова: естественная монополия, субъект 
естественной монополии, смежный рынок, национальные ко-
миссии по регулированию естественных монополий, эффект 
масштаба производства, государственное регулирование.

АNNOTATION
The article considers approaches to understanding the es-

sence of the concept of “natural monopoly”, identifies the types of 
economic activity in the state of natural monopolies. It has been 
established that the subjects of the natural monopoly do not in-
clude the sphere of communication, radio broadcasting, television, 
and postal services. The principles of state regulation and legisla-
tive support for the activities of natural monopolies are given. The 
purpose of legislation on natural monopolies should be to regulate 
in the interests of society for providing the consumers with quality 
goods and services at affordable prices. Two regulators that carry 
out state regulation of natural monopolies have been identified: the 
National Commission for State Regulation of Energy and Utilities 
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and the Ministry of Infrastructure. The vast majority of natural mo-
nopolies (3 644 units, or 1.0% in 2020) are subordinated to the Na-
tional Commission for State Regulation of Energy and Utilities and 
36 entities to the Ministry of Infrastructure. Tendencies to fragment 
enterprises in the energy and utilities sectors (their number has 
increased by 44.4% over the past four years), which contradicts 
the basic principles of defining a natural monopoly in the Law of 
Ukraine “On Natural Monopolies”. It was found that the main direc-
tions of state regulation of natural monopolies in Ukraine are prices 
(tariffs) for goods produced (sold) by natural monopolies and con-
sumer access to goods produced (sold) by natural monopolies. In 
the implementation of tariff regulation of natural monopolies, the 
method of “cost plus” is used, the basis to which the rate of profit 
(profitability) is applied, is usually the full cost of production. The 
problems associated with the activities of natural monopolies sig-
nificantly offset the effect of their activities, despite the relatively 
stable position of natural monopolies in the field of energy supply, 
communications and transport today. The negative consequences 
of the functioning of natural monopolies in Ukraine include insuf-
ficient investment in fixed assets, lack of incentives to innovate, 
poor quality of service, unsatisfactory incentives to reduce operat-
ing costs and increase the efficiency of investment projects, rising 
tariffs, lack of interest in emergence of new consumers.

Key words: natural monopoly, subject of natural monopoly, 
related market, national commissions for regulation of natural mo-
nopolies, scale effect of production, state regulation.

Постановка проблеми. Важливим напрямом 
сучасної економічної політики в Україні є роз-
виток та захист конкуренції. Однак за умов іс-
нування сфер економіки, у яких конкуренція 
з об’єктивних причин (технологічні особливості 
виробництва, характер попиту та пропозиції) 
неможлива, виникають та існують монопольні 
утворення. Такі суб’єкти панують на ринках 
централізованого постачання теплової енергії, 
централізованого водопостачання, зв’язку тощо 
й належать до сфери природних монополій. За-
вдяки монопольному становищу, якому не за-
грожує конкуренція у найближчій перспективі, 
такі суб’єкти природних монополій не схильні 
до збільшення обсягу своїх послуг, підвищення 
якості та продуктивності праці, запроваджен-
ня інновацій. Наявність природних монополій 
характерна для багатьох економік світу, тому 
дослідження державного регулювання їх діяль-
ності є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодологічна сутність природних монополій до-
сліджували у своїх роботах класики економічної 
думки К. Макконел, С. Брю, Р. Піндайк, Д. Рабін-
фельд. Значний науковий доробок щодо сутності, 
умов функціонування природних монополій, дер-
жавного регулювання, формування цін і тарифів 
на товари й послуги суб’єктів природної монопо-
лії, фінансових аспектів їх діяльності належить 
таким науковцям, як В. Столяров, В. Островець-
кий, О. Савко, В. Шапуров, В. Хрустальова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Значний рівень актуальності 
та важливості цього питання вимагає подаль-
шого пошуку механізмів як правильного оціню-
вання рівня державного регулювання монопо-
лії, так і підвищення ефективності регулювання 
цієї сфери економічної діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз теоретич-

них засад і практичних аспектів регулювання 
суб’єктів природних монополій в економіці 
України. Завданнями дослідження є оцінюван-
ня теоретичних підходів до визначення сутнос-
ті природної монополії; дослідження управ-
лінського забезпечення головних регуляторів 
(національних комісій) природних монополій; 
вивчення особливостей формування цін (тари-
фів) на товари та послуги суб’єктів природних 
монополій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про природні 
монополії», «природна монополія – стан товар-
ного ринку, за якого задоволення попиту на 
цьому ринку є більш ефективним за умови від-
сутності конкуренції внаслідок технологічних 
особливостей виробництва (у зв’язку з істотним 
зменшенням витрат виробництва на одиницю 
товару в міру збільшення обсягів виробництва), 
а товари (послуги), що виробляються суб’єктами 
природних монополій, не можуть бути замінені 
у споживанні іншими товарами (послугами), у 
зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку 
менше залежить від зміни цін на ці товари (по-
слуги), ніж попит на інші товари (послуги)» [1].

К.Р. Макконел, С.Л. Брю зазначають, що 
природна монополія існує, коли ефект масшта-
бу настільки великий, що один суб’єкт може 
забезпечити весь ринок, маючи нижчі витрати 
на виробництво одиниці продукції, ніж їх би 
мала низка конкуруючих суб’єктів [2, с. 613]. 
Р.С. Піндайк, Д.Л. Рабінфельд вважають, що 
природна монополія (“natural monopoly”) – це 
фірма, яка може виробляти весь обсяг вироб-
ництва на ринку з нижчими витратами, ніж у 
тому випадку, якщо б на ринку діяло декілька 
виробників [3, с. 320–321]. Якщо фірма є при-
родною монополією, то більш ефективно дозво-
лити саме їй обслуговувати весь ринок повністю 
замість декількох конкуруючих фірм [3, с. 321]. 
Прикладом може бути знову ж таки діяльність 
підприємств, що надають суспільству послуги 
з електропостачання, зв’язку тощо. У цьому 
разі ефект масштабу у виробництві та розподі-
лі товару забезпечує отримання ефекту низь-
ких витрат на виробництво одиниці продукції 
і, виходячи з цього, низьку ціну. За цих умов 
конкуренція є нерентабельною. Якщо б ринок 
поділився між виробниками, ефекту масштабу 
не було б досягнуто. Витрати на виробництво 
одиниці продукції мали бути значними, відпо-
відно, товари мали б високу ціну, яка б забез-
печувала покриття витрат на виробництво.

О. Савко під природною монополією пропо-
нує розуміти суб’єкт господарювання, діяль-
ність якого підлягає державному регулюванню 
у зв’язку з виробництвом чи наданням суспіль-
но важливих товарів та послуг в умовах неба-
жаної конкуренції або її відсутності [4, с. 161].

О. Шапуров характеризує природну моно-
полію як стратегічний суб’єкт господарювання, 
який створює громадські суспільні продукти та 
послуги, має особливу інфраструктуру та об-
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межені можливості функціонування, визначені 
відповідним державним регулятором ринку [5].

Згідно із Законом України «Про природні 
монополії» (стаття 5) виділяються такі сфери 
діяльності суб’єктів природних монополій [1]:

– транспортування нафти й нафтопродуктів 
трубопроводами;

– транспортування природного й нафтового 
газу трубопроводами;

– розподіл природного й нафтового газу тру-
бопроводами;

– зберігання природного газу в обсягах, що 
перевищують рівень, який встановлюється умо-
вами та правилами здійснення підприємниць-
кої діяльності із зберігання природного газу 
(ліцензійними умовами);

– транспортування інших речовин трубопро-
відним транспортом;

– передача електричної енергії;
– розподіл електричної енергії (передача 

електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами);

– користування залізничними коліями, дис-
петчерськими службами, вокзалами та іншими 
об’єктами інфраструктури, що забезпечують 
рух залізничного транспорту загального корис-
тування;

– управління повітряним рухом;
– централізоване водопостачання, централі-

зоване водовідведення;
– транспортування теплової енергії;
– спеціалізовані послуги у річкових, морських 

портах, морських рибних портах та аеропортах.
 Суб’єкти природних монополій – це особли-

вий вид суб’єктів господарювання. Для забезпе-
чення їх ефективної діяльності держава перед-
бачила спеціальний механізм регулювання. Це 
передбачений законодавством комплекс заходів 
щодо встановлення та застосування обов’язкових 
вимог до господарської діяльності та продукції 
суб’єктів, які діють на ринках природних моно-
полій. Державне регулювання необхідно перш за 
все для захисту інтересів споживачів товарів і 
послуг суб’єктів природних монополій, а також 
для підвищення економічного ефекту від їх ді-
яльності. Воно відбувається на основі збалансу-
вання інтересів суспільства, суб’єктів природних 
монополій та споживачів їх товарів [6].

Державному регулюванню підлягають усі 
відносини, що виникають на товарних ринках 
України, які перебувають у стані природної 
монополії, та на суміжних ринках за участю 
суб’єктів природних монополій. Суміжні то-
варні ринки не перебувають у стані природної 
монополії, але для суб’єктів, які діють на них, 
реалізація вироблених товарів або використан-
ня товарів інших суб’єктів господарювання 
неможливо без безпосереднього використан-
ня товарів, що виробляються (реалізуються) 
суб’єктами природних монополій.

До суміжних ринків, що регулюються відпо-
відно до Закону «Про природні монополії», на-
лежать [1]:

– постачання природного газу та інших речо-
вин, транспортування яких здійснюється трубо-
провідним транспортом;

– внутрішні та міжнародні перевезення па-
сажирів та вантажів залізничним, повітряним, 
річковим та морським транспортом;

– виробництво електричної енергії в обсягах, 
що перевищують рівень, який встановлюється 
умовами та правилами здійснення підприєм-
ницької діяльності з виробництва електричної 
енергії (ліцензійними умовами);

– постачання електричної енергії споживачам;
– виробництво теплової енергії (крім випад-

ків, коли вона використовується виключно для 
внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що 
перевищують рівень, який встановлюється умо-
вами та правилами здійснення підприємниць-
кої діяльності з виробництва теплової енергії 
(ліцензійними умовами);

– постачання теплової енергії;
– продаж природного газу (зокрема, нафтового 

(попутного) газу та газу (метану) вугільних родо-
вищ) власного видобутку в обсягах, що перевищу-
ють рівень, установлений ліцензійними умовами.

Державне регулювання природних монопо-
лій є новою для України практикою. Необхід-
ність державного втручання в умовах ринкової 
економіки виникає на ринках, де з об’єктивних 
причин неможлива конкуренція. Запроваджен-
ня економічного регулювання ставить за мету 
встановлення справедливих цін, стимулювання 
ефективності діяльності в галузі та захист ін-
тересів споживачів товарів і послуг.

Згідно із Законом України «Про природні 
монополії» (стаття 9), виділяють такі принципи 
державного регулювання діяльності суб’єктів 
природних монополій [1]:

– принцип гласності та відкритості процедур 
регулювання;

– принцип адресності регулювання, його 
спрямованості на конкретний суб’єкт природної 
монополії;

– принцип самоокупності суб’єктів природ-
них монополій;

– принцип стимулювання підвищення якості 
товарів і задоволення попиту на них;

– принцип забезпечення захисту прав спо-
живачів;

– принцип підвищення ефективності функ-
ціонування суб’єктів природних монополій та 
суб’єктів господарювання на суміжних ринках 
у сфері комбінованого виробництва електричної 
та теплової енергії шляхом застосування стиму-
люючого регулювання.

Законодавство України про регулювання ді-
яльності суб’єктів природних монополій скла-
дається із Закону «Про природні монополії» та 
Повітряного кодексу України, Кодексу торго-
вельного мореплавства України, Законів Украї-
ни «Про захист економічної конкуренції», «Про 
транспорт», «Про трубопровідний транспорт», 
«Про залізничний транспорт», «Про ринок елек-
тричної енергії», «Про державне регулювання у 
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сфері комунальних послуг», «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг», 
«Про ринок природного газу», «Про питну воду 
та питне водопостачання», «Про теплопостачан-
ня», інших законів України, що встановлюють 
особливості здійснення господарської діяльнос-
ті у сферах природних монополій.

Державний контроль за дотриманням законо-
давства України про захист економічної конку-
ренції у сферах природних монополій здійсню-
ється Антимонопольним комітетом України. 
Громадський контроль за діяльністю суб’єктів 
природних монополій здійснюють об’єднання 
споживачів. Регулювати діяльність природних 
монополій мають національні комісії. Націо-
нальні комісії регулювання природних моно-
полій є державними колегіальними органами, 
які утворюються та ліквідуються Президентом 
України. Комісії підпорядковуються Президен-
ту України, підзвітні Верховній Раді України.

В Україні існують два регулятори відповід-
но до переліку монополій, затвердженого Ан-
тимонопольним комітетом, а саме Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), та Міністерство інфраструктури.

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), є регулятором, що здійснює 
державне регулювання, моніторинг та контроль 
за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (рис. 1).

Регулятор здійснює державне регулювання 
шляхом:

– нормативно-правового регулювання у ви-
падках, коли відповідні повноваження надані 
Регулятору законом;

– ліцензування діяльності у сферах енерге-
тики та комунальних послуг;

– формування цінової і тарифної політики у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг, а також ре-
алізації відповідної політики у випадках, коли такі 
повноваження надані Регулятору законом;

– державного контролю та вжиття заходів 
впливу;

– використання інших засобів, передбачених 
законом.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг

у сфері енергетики: у сфері комунальних послуг:

діяльності з виробництва, передачі, 
розподілу, постачання електричної 
енергії

діяльності з організації купівлі-
продажу електричної енергії на ринку 
«на добу наперед»
та внутрішньодобовому ринку, 
забезпечення купівлі електричної 
енергії за «зеленим» тарифом, 
трейдерської діяльності

діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплогенеруючих установках, 
включаючи установки для 
комбінованого виробництва теплової та 
електричної енергії, транспортування її 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, 
постачання теплової енергії в обсягах 
понад рівня, що встановлюється 
умовами та правилами провадження 
господарської діяльності (ліцензійними 
умовами)

діяльності з транспортування, 
розподілу, зберігання (закачування, 
відбору), надання послуг установки 
LNG, постачання природного газу

діяльності з транспортування нафти, 
нафтопродуктів та інших речовин 
трубопровідним транспортом

діяльності у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення в 
обсягах понад рівня, що встановлюється 
умовами та правилами провадження 
господарської діяльності (ліцензійними 
умовами)

Рис. 1. Діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг, що підлягають державному регулюванню

Джерело: сформовано авторами за даними джерела [7]
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За даними рис. 2, діяльність більшості 
суб’єктів природних монополій (3 079 од., або 
98,8% у 2018 р., 3 644 од., або 1,0%, у 2020 р.) 
підпорядковується Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а 
36 суб’єктів – Міністерству інфраструктури. 
Також спостерігається тенденція до зростання 
кількості суб’єктів природних монополій, що 
регулюються Національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг.

За дослідженнями О. Шапурова, станом на 
1 січня 2017 р. підприємств, що підпорядкову-
вались НКРЕКП, було 2 026 од. [5], тобто за 
останні чотири роки кількість суб’єктів природ-
них монополій зросла на 44,4%.

Міністерство інфраструктури регулює такі 
сфери діяльності суб’єктів природних монопо-
лій, як користування залізничними коліями, 
диспетчерськими службами, вокзалами та інши-
ми об’єктами інфраструктури, що забезпечують 
рух залізничного транспорту загального корис-
тування; управління повітряним рухом; надан-
ня спеціалізованих послуг у річкових, морських 
портах, морських рибних портах та аеропортах.

На думку В. Хрустальової та С. Ференц, «при-
родність» монополізації тих чи інших галузей у 
різних країнах має конкретно-історичну приро-
ду. Здебільшого до них належать інфраструкту-
ра залізничного, авіаційного транспорту, тепло-, 
водопостачання та водовідведення, низка видів 
комунальних послуг та послуг зв’язку тощо [9]. 
В сучасній економіці Україні не належать до 
природних монополій підприємства зв’язку, ра-
діомовлення, телебачення, послуг пошти.

Предметом державного регулювання діяль-
ності суб’єктів природних монополій згідно із 
Законом України «Про природні монополії» 
(стаття 8) є такі [1]:

– ціни (тарифи) на товари, що виробляються 
(реалізуються) суб’єктами природних монополій;

– доступ споживачів до товарів, що виробля-
ються (реалізуються) суб’єктами природних мо-
нополій;

– інші умови здійснення підприємницької 
діяльності у випадках, передбачених законо-
давством.

К.Р. Макконел, С.Л. Брю, Р.С. Піндайк, 
Д.Л. Рабінфельд вважають, що природна моно-
полія зазвичай виникає, коли має місце значна 
економія від масштабів виробництва. Якщо б 
фірма розділилась на дві конкуруючі, кожна з 
яких обслуговувала б половину ринку, то серед-
ні витрати виробництва для кожної фірми були 
б вищими, ніж початкової однієї фірми (рис. 3). 
Фірма є природною монополією, тому що має 
економію від масштабу виробництва (зменшен-
ня середніх і граничних витрат) за будь-якого 
обсягу виробництва. Якщо встановлювати ціну 
на рівні Pr, фірма понесе збитки і вийде з біз-
несу. Встановлення ціни на рівні Pf приведе до 
максимально можливого обсягу виробництва, 
за якого фірма залишиться в бізнесі, а надмір-
ний прибуток буде дорівнювати нулю.

Ціна за умови досконалої конкуренції пере-
буває в точці, де криві граничних витрат фірми 
і її середнього доходу (попиту) співпадають (Р 
= МС= AR), що є справедливим для природної 
монополії. Проте часто на практиці складно 
визначити з необхідною точністю ціни таким 
методом, оскільки криві попиту й витрат пере-
міщуються за зміни ринкових умов. Внаслідок 
цього регулювання монополії зазвичай базуєть-
ся на нормі прибутку, який вона отримує на 
свій капітал. Регулюючий орган визначає до-
пустиму ціну так, щоб норма прибутку була 
певною мірою «конкурентною» або «справедли-
вою». Ця практика називається регулюванням 
норми прибутку (“rate-of-return regulation”): 
максимально допустима ціна ґрунтується на 
нормі прибутку (передбачуваної), яку фірма 
буде отримувати [3, с. 322].

Детальний аналіз методів ціноутворення й 
тарифікації провели В. Столяров і В. Остро-
вецький. «Сьогодні в Україні під час здійснен-
ня тарифного регулювання суб’єктів природ-
них монополій застосовується метод «витрати 
плюс». Він передбачає визначення розміру та-
рифу шляхом встановлення граничної рента-
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регулюванняу сферах 
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Міністерство 
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Рис. 2. Кількість суб’єктів природних монополій за підпорядкуванням,  2018–2020 рр.  
(станом на 31 жовтня)

Джерело: побудовано авторами за даними джерела [8]
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бельності (норми прибутку) до задекларованого 
об’єктами регулювання рівня витрат. При цьо-
му в Україні, на відміну від, скажімо, США, 
Канади, Японії, базою, до якої застосовуєть-
ся норма прибутку (рентабельність), зазвичай 
є не вартість активів або сума інвестованого 
капіталу, а повна собівартість продукції, тоб-
то сукупність витрат, понесених під час ви-
робництва (реалізації) відповідних послуг» 
[10, с. 23].

О. Крамар зазначає, що саме на інфраструк-
турі, що забезпечує надання послуг природної 
монополії, заощаджують монополісти. Без на-
лежної якості мереж електропостачання, цен-
тралізованого водопостачання й водовідведення 
або теплопостачання не матиме жодного зна-
чення, хто та за яким тарифом готовий прода-
вати воду чи тепло [11].

В економіці України застосовуються віль-
ні ціни й тарифи, державні фіксовані та регу-
льовані ціни й тарифи. Вільні ціни й тарифи 
встановлюються на всі види продукції, товарів, 
робіт і послуг, за винятком тих, за якими здій-
снюється державне регулювання цін і тарифів.

Т. Артемчук відзначає, що специфіка рефор-
мування державного регулювання природних 
монополій вимагає переходу до ціноутворення 
на основі чітких принципів, що стимулюють 
оптимальне використання ресурсів, мініміза-
цію витрат, а також забезпечення ефективного 
контролю за формуванням цін. Водночас впев-
неність підприємств у отриманні субсидій і під-
тримці з боку влади у будь-якому разі загрожує 
спотворенням господарських рішень та суттє-
вим ослабленням стимулів до економії витрат 
[12, с. 126].

Проблеми, пов’язані з діяльністю природ-
них монополій, помітно нівелюють ефект від 
їхньої діяльності, незважаючи на відносно 
стабільне положення природних монополій у 
сфері енергопостачання, зв’язку і транспорту 
сьогодні. До таких проблем належать брак ін-

вестицій в оновлення основних фондів, ви-
сокий рівень експлуатаційних витрат та 
низька ефективність інвестицій, компен-
сація неефективного управління постійним 
зростанням тарифів.

Висновки. Існування природних моно-
полій пояснюється тим, що через значну 
капіталоємність їх суб’єктів виграш від на-
явності конкуренції на цих ринках не по-
криває значних витрат суспільства на її 
запровадження й підтримання. Більшість 
чисто монопольних галузей є природними 
монополіями і підлягають регулюванню, 
яке ставить за мету встановлення справед-
ливих цін, стимулювання ефективності ді-
яльності в галузі та захист інтересів спожи-
вачів товарів і послуг.

Метою законодавства про природні 
монополії має бути регулювання в ін-
тересах суспільства, тобто забезпечення 
суб’єктів господарювання і споживачів 

якісними товарами та послугами за прийнят-
ними цінами. В Україні існують два регуля-
тори суб’єктів природних монополій, такі як 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП), та Міністерство 
інфраструктури. Більшість суб’єктів природ-
них монополій (3 644 од., або 1,0%, у 2020 р.) 
підпорядковується Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а 
36 суб’єктів – Міністерству інфраструктури. 
До суб’єктів природної монополії в Україні 
не відносять сферу зв’язку, радіомовлення, 
телебачення, поштових послуг. Прослідкову-
ється тенденція до подрібнення підприємств 
у сферах енергетики та комунальних послуг 
(їх кількість за останні чотири роки зросла на 
44,4%), що суперечить основним засадам ви-
значення природної монополії у Законі Украї-
ни «Про природні монополії».

Основними напрямами державного регулю-
вання природних монополій в Україні є ціни 
(тарифи) на товари, що виробляються (реалізу-
ються) суб’єктами природних монополій, та до-
ступ споживачів до товарів, що виробляються 
(реалізуються) суб’єктами природних монопо-
лій. Під час здійснення тарифного регулювання 
суб’єктів природних монополій застосовується 
метод «витрати плюс», базою якого є сукупні 
витрати виробництва або повна собівартість 
продукції.

Негативними наслідками функціонування 
суб’єктів природних монополій в Україні є брак 
інвестицій на оновлення основних фондів, від-
сутність стимулів до впровадження інновацій, 
низька якість надання послуг, незадовільне 
стимулювання зниження експлуатаційних ви-
трат і підвищення ефективності інвестиційних 
проєктів, компенсація неефективного управлін-
ня постійним зростанням тарифів, незацікавле-
ність у появі нових споживачів.
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