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АНОТАЦІЯ 

Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в 

умовах глобалізації. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному системному дослідженню 

сутності багатосторонніх ринків, визначенню основних тенденцій і 

суперечностей їх формування й розвитку в умовах глобалізації та 

розроблення на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

інституційно-організаційного забезпечення їх регулювання.  

На основі систематизації та критичного переосмислення напрацювань 

вітчизняних та зарубіжних науковців з приводу становлення теорії 

багатосторонніх ринків у дисертаційній роботі виокремлено п’ять етапів її 

еволюції: (1) дослідження мереж та мережевих зв’язків, (2) дослідження 

мережевих ефектів, (3) дослідження класичних двосторонніх ринків, (4) 

дослідження багатосторонніх ринків, (5) дослідження багатосторонніх ринків 

в умовах глобальної цифрової економіки.  

Сучасний етап розвитку цих досліджень характеризується 

міждисциплінарним підходом та такими новітніми напрямами наукових 

розвідок: сегментування багатосторонніх ринків, функціонування та 

оподаткування фірм-платформ, модифікація конкурентної політики та 

інструментарію антимонопольного регулювання багатосторонніх ринків, 

виявлення специфіки багатосторонніх ринків медичних послуг, 

позиціонування краудсорсингових фірм-платформ як структуроутворюючих 

суб’єктів на багатосторонньому ринку праці.  

У дисертації визначено особливості та характерні ознаки 

багатостороннього ринку, що дало змогу сформулювати власне визначення 
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його сутності як сукупності економічних відносин, що виникають між 

продавцями, покупцями та посередниками (фірмами-платформами) і 

характеризуються позитивними мережевими ефектами. Проаналізувавши 

суб’єктний склад, автор довела, що фірма-платформа є 

структуроутворюючим суб’єктом багатостороннього ринку, що володіє 

унікальним ресурсом – цифровою мережею (технологічною платформою), 

забезпечує взаємодію економічних суб’єктів в мережі Інтернет та позитивні 

мережеві ефекти.  

Автором досліджено види багатосторонніх ринкових структур та 

вдосконалено їх класифікацію за рівнем конкуренції, зокрема виокремлено 

нові види ринків: «моносазонія», «олігосазонія», «полісазонія» (з грец. 

μεσάζον – посередник – «сазонія»). Це надало змогу здійснити комплексний 

аналіз економічних відносин на цих ринках в умовах глобалізації. 

З метою обґрунтування позитивних та негативних наслідків розвитку 

багатосторонніх ринків для національної економіки виявлено суперечності 

розвитку багатосторонніх ринків в умовах глобальної цифрової економіки, а 

саме: між посиленням ринкової влади фірм-платформ та розвитком 

конкуренції на багатосторонніх ринках; між зниженням значимості 

економічних бар’єрів входження на ринок та зростанням технологічних 

бар’єрів; між посиленням позитивних мережевих ефектів та зловживанням 

фірмами-платформами домінуючим становищем. 

У дисертаційній роботі визначено, що формування цифрової 

глобальної економіки характеризується певними тенденціями розвитку 

багатосторонніх ринків: 1) виникнення глобальних ринків нових товарів 

завдяки розвитку фірм-платформ; 2) зростання рівня автоматизації та 

прискорення бізнес-процесів фірмами, що працюють на багатосторонніх 

ринках; 3) підвищення конкурентоспроможності фірм на глобальних ринках 

за рахунок використання ресурсу – цифрової мережі; 4) зменшення 

неліквідних активів фірмами-платформами з метою підвищення 

рентабельності та максимізації прибутку у короткостроковому періоді; 5) 
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зниження ціни на товари фірм-платформ на багатосторонньому ринку за 

рахунок мінімізації транзакційних витрат та підвищення ефективності 

обміну; 6) посилення ролі держави в управлінні мережевими ефектами.  

Розроблена економіко-математична модель визначення обсягу попиту 

на товари та послуги фірми-платформи та встановлена його залежність від 

рівня комісійних за кожну здійснену транзакцію купівлі-продажу між 

продавцем та покупцем, корегованої ціни, вектору цін товару на аналогічних 

фірмах-платформах та сукупної пропозиції. На основі виведеного рівняння 

попиту визначено норму прибутку та оптимальний рівень цін, що можуть 

встановлюватися продавцями у мережі.  

Автором досліджено природу та специфіку фірми-платформи як 

структуроутворюючого суб’єкта багатостороннього ринку, що дало змогу 

виявити конкурентні переваги посередників на глобальних ринках: 

неперервність інновацій та «коротких грошей», які швидко обертаються і 

дають високі прибутки у короткостроковому періоді; більш швидке, ніж у 

класичних фірм, поповнення та віддача активів, що призводить до вищих 

показників рентабельності; використання короткострокових інвестицій, яке 

обумовлене технологічною необхідністю оновлення основного ресурсу 

(цифрової мережі), що прискорює оборот капіталу; швидка окупність 

інвестицій, що покращує результати діяльності та інвестиційну 

привабливість фірм-платформ. 

У дисертації проаналізовано законодавчу базу розвинених країн світу з 

питань регулювання багатосторонніх ринків та виокремлено два основні 

підходи: (1) американський, згідно з яким монополізація ринків фірмами-

платформами виникає в результаті посилення ними мережевих ефектів, які 

розцінюються як джерело економічної ефективності та інноваційного 

розвитку (США, Фінляндія, Швеція, Данія, Естонія); (2) європейський, що 

має протекціоністський характер, а основною метою регулювання є 

послаблення ринкової влади іноземних фірм-платформ та розвиток 

конкуренції на національних багатосторонніх ринках (Франція, Німеччина, 
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Італія, Росія). 

У дисертації проаналізовано діяльність фірм-платформ з державною 

формою власності в Україні, метою створення яких є: формування 

загальнонаціональних електронних баз даних; забезпечення прозорості та 

підвищення ефективності діяльності державних установ; зниження витрат і 

розширення спектру послуг, що надаються державою. Визначено, що такі 

фірми мають конкурентні переваги та є ефективнішими порівняно з фірмами-

платформами приватної форми власності. 

Проаналізувавши процес розвитку цифрових технологій, 

інформаційного сектору економіки та особливості становлення 

багатосторонніх ринків в Україні, автором визначено головні проблеми щодо 

захисту економічної конкуренції на багатосторонніх ринках в Україні: 

відсутність у законодавстві України чіткого визначення понять «платформа», 

«перехресні мережеві ефекти», «електронний ціновий алгоритм»; відсутність 

оцінки монопольної влади фірми на багатосторонніх ринках; низький рівень  

інвестицій в інновації; захист інтелектуальної власності на багатосторонніх 

ринках; контроль за поглинаннями стартапів, які можуть забезпечити 

розвиток конкуренції на  багатосторонніх ринках в Україні; розвиток системи 

захисту даних в мережі (кібербезпека); обмеження зловживань платформами 

монопольним становищем; обізнаність населення з цифровими технологіями; 

низький рівень доходів населення; хабарництво урядовців.  

Охарактеризовано сучасний етап функціонування та розвитку фірм-

платформ на ринку медичних послуг України та висвітлено його особливості: 

низька ймовірність змови між фірмами-платформами, оскільки ринок є 

сегментованим; хижацьке ціноутворення, що здійснюється приватними 

фірмами-платформами з метою збільшення частки на ринку; сильна 

горизонтальна диференціація послуг, що надаються фірмами-платформами; 

посилення конкуренції між суб’єктами фірм-платформ, які надають медичні 

послуги, завдяки прозорості та об’єктивності оцінки їх роботи тощо; з метою 

обґрунтування необхідності вдосконалення їх державного регулювання. 
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На основі аналізу інституційного забезпечення багатосторонніх ринків 

в Україні сформульовано такі проблеми ефективного функціонування цих 

ринків в умовах цифровізації економіки: відсутність чіткого визначення в 

законодавстві України понять «фірма-платформа», «позитивні мережеві 

ефекти», «багатосторонній ринок»; слабкий контроль за поглинаннями 

вітчизняних фірм-платформ, які перебувають на етапі становлення; 

відсутність методики виявлення зловживань іноземними фірмами-

платформами монопольним становищем на українських ринках; недостатнє 

сприяння інвестиціям в інновації як основи розвитку конкурентних відносин 

на багатосторонніх ринках.  

Автором запропоновано такі напрями вдосконалення державного 

регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках України: удосконалення 

законодавчо-нормативної бази та методики визначення товарних і 

географічних меж ринку; виявлення та обмеження нових видів 

недобросовісної конкуренції, що виникають у результаті функціонування 

фірм-платформ; розроблення механізмів (моделей) перевірки цін, що 

встановлюються суб’єктами ринкових відносин з урахуванням 

багатосторонності; забезпечення контролю за злиттями фірм-платформ, що 

мають стратегічне значення для розвитку конкуренції на ринках в Україні; 

розроблення методів визначення частки фірми на багатосторонньому ринку 

та алгоритму виявлення зловживання монопольним становищем фірми-

платформи на декількох ринках, що виникає завдяки мережевим ефектам; 

удосконалення антимонопольного законодавства з урахуванням 

особливостей формування цифрової економіки в Україні. 

Ключові слова: багатосторонні ринки, фірма-платформа, конкуренція, 

глобальна цифрова економіка, монопольна влада, державне регулювання.  
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ANNOTATION 

I. Honcharuk. Formation and development of multi-sided markets under 

globalization. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences by speciality 08.00.01 

– Economic Theory and History of Economic Thought. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

The dissertation is devoted to the comprehensive study of the essence of 

multi-sided markets; trends and contradictions of their formation and development 

in the context of globalization with the purpose of elaborating methodological and 

practical recommendations for updating the institutional provision of their 

regulation. 

On the basis of systematization and critical rethinking of the work of 

domestic and foreign scientists on the formation of the theory of multi-sided 

markets, five stages of its evolution have been distinguished in the dissertation: 

(1) research of networks and network connections, (2) research of network effects, 

(3) research of classical bilateral markets, (4) study of multi-sided markets, 

(5) study of multi-sided markets in a global digital economy. 

The current stage of development of these studies is characterized by an 

interdisciplinary approach and the following new directions of scientific research: 

segmentation of multi-sided markets, operation and taxation of firm platforms, 

modification of competition policy and instruments of antitrust regulation of multi-

sided markets, revealing the specifics of multi-sided markets of medical services, 

positioning of crowd-sourcing firm-platforms as structural actors on the multi-

sided labor market. 

The thesis defines the features and characteristics of the multi-sided market, 

which allows to articulate an actual definition of its substance as a set of economic 

relations that arise between sellers, buyers and intermediaries (firm-platforms) and 

are characterized by positive network effects. Having analyzed the subject 
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structure, the author proved that the firm-platform is a structuring entity of the 

multi-sided market, which possesses a unique resource – a digital network 

(technological platform), provides for the interaction of economic agents on the 

Internet and positive network effects. 

The author investigates the types of multi-sided market structures and 

improves their classification by the level of competition; in particular, new types of 

markets are identified: monosazonia, oligosazonia, polysazonia (from Greek 

μεσάζον – intermediary – “sazonium”). This allowed for a comprehensive analysis 

of economic relations in these markets in the context of globalization. 

In order to substantiate the positive and negative effects of the development 

of multi-sided markets for the national economy, there were identified 

contradictions in the development of multi-sided markets in the conditions of the 

global digital economy, namely: between the strengthening of market power of 

firm-platforms and the development of competition in multi-sided markets; 

between the decline in the importance of economic barriers for entry and the 

growth of technological barriers; between the increase in positive network effects 

and the abuse by firm-platforms of their dominance in the market. 

In the dissertation work it is determined that the formation of a digital global 

economy is characterized by certain tendencies in the development of multi-sided 

markets: 1) the emergence of global markets for new products due to the 

development of firm-platforms; 2) raising the automation level and accelerating 

business processes by firms operating in multi-sided markets; 3) increasing the 

competitiveness of firms in global markets through the use of the resource – a 

digital network; 4) reducing illiquid assets by firm-platforms in order to increase 

profitability and maximize profits in the short term; 5) reducing the price of 

products of firm-platforms in the multi-sided market by minimizing transaction 

costs and improving the efficiency of exchange; 6) strengthening the role of the 

state in the management of network effects. 

An economic and mathematical model of determining the volume of demand 

for goods and services of the firm-platform has been developed, and its 
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dependence on the level of commissions for each transaction of sale and purchase 

between the seller and the buyer, the adjusted price, the price vector of similar 

firm-platforms and the aggregate supply has been established. Based on the 

derived demand equation, a profit margin and an optimal level of prices that can be 

set by sellers on the network are determined. 

The author examines the substance and specifics of the firm-platform as a 

structuring entity of the multi-sided market, which has allowed to identify the 

competitive advantages of intermediaries in global markets: the continuity of 

innovations and “short money” that are fast-turning and yielding high returns in the 

short term; faster replenishment and return of assets than with classical firms, 

which leads to higher profitability indicators; the use of short-term investment due 

to the technological need to upgrade the main resource (digital network), which 

accelerates capital turnover; quick return on investment, which improves 

performance and investment attractiveness of firm-platforms. 

The dissertation analyzes the legal base of developed countries in the 

regulation of multi-sided markets and identifies two main approaches: 

(1) American, according to which monopolization of markets by firm-platforms 

arises from strengthening their network effects, which are regarded as a source of 

economic efficiency and innovative development (USA, Finland, Sweden, 

Denmark, Estonia); (2) European, which has a protectionist character, its main 

purpose of regulation being to weaken the market power of foreign firm-platforms 

and to foster competition in national multi-sided markets (France, Germany, Italy, 

Russia). 

The dissertation analyzes the activity of firm-platforms with the state form 

of ownership in Ukraine, the purpose of which is to: form nationwide electronic 

databases; ensure the transparency and improve the efficiency of public 

institutions; reduce costs and expand the range of services provided by the state. It 

has been determined that such firms have competitive advantages and are more 

effective than private firms. 

Having analyzed the development of digital technologies, the information 
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sector of the economy and the peculiarities of the establishment of multi-sided 

markets in Ukraine, the author identified the main problems regarding the 

protection of economic competition in multi-sided markets in Ukraine: the lack of 

clear definition of the concepts “platform”, “cross network effects”, “electronic 

price algorithm” in the regulations of Ukraine; the absence of an assessment of 

firm monopoly power in bilateral and multi-sided markets; low investment in 

innovation; protection of intellectual property in multi-sided markets; control over 

takeovers of startups that can ensure the development of competition in multi-sided 

markets in Ukraine; development of the system of data protection in the network 

(cybersecurity); restriction of abuse by platforms of their monopoly positon; IT 

literacy of the population; low income rate of the population; corrupt government 

officials. 

The current stage of operation and development of firm-platforms in the 

Ukrainian medical services market is characterized and its features are highlighted: 

low probability of conspiracy between firm-platforms due to the market 

segmentation; predatory pricing by private firm-platforms in order to increase 

market share; strong horizontal differentiation of services provided by firm-

platforms; increased competition between the firm-platform entities that provide 

medical services due to the transparency and objectivity of their assessment etc., 

which justifies the need to update their state regulation. 

Based on the analysis of institutional support of multi-sided markets in 

Ukraine, the following problems of efficient functioning of these markets in the 

conditions of digitization of the economy are formulated, namely: lack of clear 

definition in the Ukrainian legislation of the concepts of “firm-platform”, “positive 

network effects”, “multi-sided market”; weak control over acquisitions of domestic 

firm-platforms, which are still at an early stage of development (which are still in 

their infancy); absence of methodology for detecting abuses by foreign firm-

platforms of their monopoly position on Ukrainian markets; insufficient promotion 

of investment in innovation as the basis for the development of competitive 

relations in multi-sided markets. 
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The author proposes the following directions for the improvement of the 

state-regulated competition on multi-sided markets of Ukraine: improved 

legislative and regulatory framework and methods for defining commodity and 

geographical boundaries of the market; identification and restriction of new types 

of unfair competition arising from the functioning of firm-platforms; development 

of mechanisms (models) for checking prices, established by market actors, taking 

into account multi-sidedness; ensuring control over mergers of strategic firm-

platforms with a view to  developing competition in the markets in Ukraine; 

working out methods for determining the company's share in the multi-sided 

market and an algorithm for detecting abuse by the firm-platform of its monopoly 

position in several markets, which arises due to network effects; improved 

antimonopoly legislation given the peculiarities of the formation of digital 

economy in Ukraine. 

Key words: multi-sided markets, firm-platform, competition, global digital 

economy, monopoly power, state regulation. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний економічний 

розвиток характеризується стрімким поширенням інформаційно-

комунікаційних (ІКТ) та цифрових технологій, що урізноманітнює та 

ускладнює економічні відносини, які набувають ознак мережевості. Це 

призводить до виникнення нових явищ та процесів, які модифікують 

структуру ринку, механізм його функціонування, спричиняють появу нових 

видів ринків, одним із яких є багатосторонні ринки. Зазначені обставини 

актуалізують потребу глибокого теоретико-методологічного осмислення 

сутності, видів, особливостей формування, функціонування, тенденцій 

розвитку багатосторонніх ринків у глобальній економіці з метою 

розроблення дієвого механізму регулювання та забезпечення ефективної 

діяльності учасників нових ринкових відносин. 

Дослідження цих проблем набуває важливого теоретичного та 

практичного значення для забезпечення інноваційного розвитку економіки 

України. Успішна інтеграція національної економіки до світового та 

європейського економічного простору неможлива без підвищення 

конкурентоспроможності українських товарів та послуг у галузі цифрових 

технологій, посилення інвестиційної привабливості вітчизняних фірм-

платформ та їх виходу на глобальні ринки, вдосконалення антимонопольної 

політики, спрямованої на попередження та подолання негативних соціально-

економічних наслідків від зловживання іноземними компаніями домінуючим 

становищем на українських ринках. 

Отже, актуальність дослідження сутності багатосторонніх ринків у 

сучасній економіці, теоретична та практична значущість виявлення 

особливостей їх формування та розвитку за умов глобалізації з метою 

вдосконалення інституційного забезпечення державного регулювання цих 

процесів в Україні обумовили вибір теми та структуру дисертаційної роботи. 
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Дослідженню структури галузевих ринків, їх впливу на конкуренцію та 

розвиток національної економіки присвячено праці таких іноземних 

науковців: Дж. Гелбрейта, А. Лернера, Д. Морріса, Ф. Найта, В. Парето, 

М. Портера, Дж. Робінсон, П. Самуэльсона, Е. Чемберліна, Й. Шумпетера та 

ін. Проблеми розвитку конкурентних відносин за умов глобалізації 

відображені в працях багатьох українських дослідників, а саме: 

В. Базилевича, А. Герасименко, Н. Гражевської, А. Ігнатюк, В. Лагутіна, 

А. Маслова, Г. Филюк, А. Чухна та ін.  

Аналіз властивостей та особливостей багатосторонніх ринків 

наведений у наукових публікаціях М. Армстронга, Д. Гейла, Ш. Голлапуді, 

Д. Еванса, М. Рісмана, Р. Розона, Ж.-Ч. Рочета, Ж. Тіроля, Л. Філістраччі, 

А. Хаг’ю, А. Шастітка, С. Яблонського та ін. 

Окремим аспектам розвитку конкуренції на багатосторонніх ринках 

присвячені дослідження таких науковців: М. Армстронг, М. Баландіна, 

І. Баскакова, В. Вишневський, Н. Джаст, Д. Еванс, О. Коваленко, Дж. Паркер, 

Дж. Райт, С. Чоудхурі, Х. Халабурда, Р. Шмалензі та ін.  

Потреба в інституціоналізації конкурентних відносин та адаптації 

антимонопольних інструментів для регулювання багатосторонніх ринків 

аналізується у працях П. Аффельбта, П. Джонсона, Д. Еванса, М. Каца, 

Д. Нудла, Б. Клейна, Х. Коскі, А. Косніта-Ленглейс, Т. Кречмера, 

Дж. Паркера, М. Тремблея, Г. Шеланські, А. Шлейфера та ін. 

Однак, незважаючи на ґрунтовний аналіз цих проблем вітчизняними та 

зарубіжними вченими, в науковій літературі відсутнє комплексне, системне 

дослідження багатосторонніх ринків, тенденцій та суперечностей їх 

формування й розвитку, вдосконалення їх регулювання за умов глобалізації, 

що зумовило вибір теми, визначило мету, завдання, об’єкт та предмет 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету Київського національного університету імені 



18 
 

Тараса Шевченка у межах тем № 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія 

реалізації європейського вектору економічного розвитку України: 

концептуальні засади, виклики та протиріччя» (№ 0116U004822), 

№ 16КФ040-05 «Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної 

макроекономічної стратегії України», де автором обґрунтовані методичні і 

практичні рекомендації щодо розроблення та реалізації ефективної державної 

політики розвитку багатосторонніх ринків в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

комплексне системне дослідження сутності багатосторонніх ринків, 

визначення основних тенденцій і суперечностей їх формування й розвитку в 

умовах глобалізації та розроблення на цій основі практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення інституційного забезпечення їх регулювання. 

Для досягнення визначеної мети було передбачено постановку і 

вирішення таких завдань: 

– висвітлити еволюцію теорії багатосторонніх ринків; 

– розкрити сутність, характерні ознаки та види багатосторонніх 

ринків; 

– обґрунтувати необхідність регулювання багатосторонніх ринків; 

– виявити тенденції та суперечності розвитку багатосторонніх 

ринків в умовах глобальної цифрової економіки; 

– розкрити природу та специфіку фірми-платформи як 

структуроутворюючого суб’єкта багатостороннього ринку; 

– охарактеризувати світовий досвід інституційного забезпечення 

державного регулювання багатосторонніх ринків в умовах глобалізації; 

– проаналізувати конкурентні відносини між фірмами-

платформами в Україні; 

– визначити особливості функціонування та розвитку фірм-

платформ на ринку медичних послуг України; 
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– дослідити інституційне забезпечення державного регулювання 

конкуренції на багатосторонніх ринках в Україні та запропонувати напрями 

його вдосконалення. 

Об’єктом дослідження є складні і суперечливі процеси розвитку 

ринкових відносин на різних етапах господарської еволюції суспільства. 

Предметом дослідження є багатосторонні ринки, особливості їх 

формування, розвитку та регулювання в глобальній цифровій економіці.  

Методи дослідження. У дисертації використовувалися загальнонаукові 

та спеціальні методи дослідження.  

Вивчення еволюції теоретичних засад дослідження багатосторонніх 

ринків, характеристика їх сутності, ознак та видів ґрунтувалося на 

використанні таких методів: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, 

системному, методі порівняння, узагальнення, єдності історичного та 

логічного (п. 1.1; 1.2). Наукове абстрагування, системно-структурний аналіз, 

діалектичний підхід сприяли обґрунтуванню необхідності регулювання, 

визначення тенденцій та суперечностей розвитку багатосторонніх ринків в 

умовах глобальної цифрової економіки (п. 1.3; 2.1). Якісно-кількісні методи 

збирання та обробки даних, поєднання абстрактно-аналітичного та 

економіко-статистичного методів були взяті за основу аналізу сутності фірм-

платформ як структуроутворюючого суб’єкта багатостороннього ринку та 

особливостей функціонування й розвитку фірм-платформ на ринку медичних 

послуг України (п. 2.2; 3.2). Дослідження інституційного забезпечення 

державного регулювання багатосторонніх ринків в Україні та світі, а також 

визначення напрямів його вдосконалення ґрунтувалося на інституційному 

підході, функціонально-логічному та причинно-наслідковому аналізі 

(п. 2.3; 3.3). Інструментальними засобами для проведення економіко-

статистичного аналізу слугували програмні продукти MS Excel. 

Інформаційну базу дисертації становлять: наукові розробки 

вітчизняних та зарубіжних дослідників; огляди та статистичні дослідження 

інформаційно-аналітичних агентств, консалтингових компаній, 
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дослідницьких асоціацій; законодавчі та нормативно-правові акти; матеріали 

міжнародних науково-практичних конференцій, інформаційних порталів та 

офіційних сайтів фірм-платформ, розміщені в мережі Інтернет; офіційні 

видання міжнародних організацій, Антимонопольного комітету України, 

Державної служби статистики України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у формулюванні та 

розв’язанні наукового завдання поглиблення теоретико-методологічних засад 

дослідження формування і розвитку багатосторонніх ринків та розробленні 

на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення їх регулювання 

в умовах цифровізації глобальної економіки.  

Найвагомішими теоретичними і практичними результатами, що 

характеризують наукову новизну дисертаційної роботи й особистий внесок 

автора, є такі: 

удосконалено: 

 трактування сутності багатостороннього ринку як сукупності 

економічних відносин, що виникають між продавцями, покупцями та 

посередниками (фірмами-платформами), і характеризуються позитивними 

мережевими ефектами; фірми-платформи як структуроутворюючого 

суб’єкта багатостороннього ринку, що володіє унікальним ресурсом – 

цифровою мережею (технологічною платформою), забезпечує взаємодію 

економічних суб’єктів у мережі Інтернет та позитивні мережеві ефекти; 

 наукові підходи до дослідження еволюції теорії багатосторонніх 

ринків, а саме виокремлено її п’ять етапів (дослідження (1) мереж та 

мережевих зв’язків, (2) мережевих ефектів, (3) класичних двосторонніх 

ринків, (4) багатосторонніх ринків, (5) багатосторонніх ринків в умовах 

глобальної цифрової економіки) та узагальнено новітні напрями наукових 

розробок у цій сфері (сегментування багатосторонніх ринків, оподаткування 

фірм-платформ, конкурентна політика та антимонопольне регулювання 

багатосторонніх ринків, багатосторонні ринки медичних послуг, 

краудсорсингові фірми-платформи як структуроутворюючі суб’єкти на 
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багатосторонньому ринку праці, ефективність фірм-платформ у державному 

секторі); 

 класифікацію багатосторонніх ринкових структур за рівнем 

конкуренції, яка на відміну від існуючої, враховує кількість посередників на 

ринку. Це надало змогу виокремити такі види ринків: «моносазонію», 

«олігосазонію», «полісазонію» (з грец. μεσάζον – посередник – «сазонія») та 

виконати комплексний аналіз конкурентних відносин на цих ринках в умовах 

глобалізації; 

 теоретичні засади дослідження суперечностей розвитку 

багатосторонніх ринків в умовах глобальної цифрової економіки, а саме: 

між посиленням ринкової влади фірм-платформ та розвитком конкуренції 

на багатосторонніх ринках; між зниженням значимості економічних 

бар’єрів входження на ринок та зростанням технологічних бар’єрів; між 

посиленням позитивних мережевих ефектів та зловживанням фірмами-

платформами домінуючим становищем, що дало змогу обґрунтувати 

висновки щодо позитивних та негативних наслідків розвитку 

багатосторонніх ринків для національної економіки; 

 інструментарій дослідження фірми-платформи як 

структуроутворюючого суб’єкта багатостороннього ринку в частині 

розроблення економіко-математичної моделі визначення попиту на товар 

цієї фірми залежно від рівня комісійних за кожну здійснену транзакцію 

купівлі-продажу між продавцем та покупцем, корегованої ціни, вектору цін 

товару на аналогічних фірмах-платформах та сукупної пропозиції.  

набули подальшого розвитку: 

 теоретико-методологічні засади дослідження багатосторонніх 

ринків у частині виокремлення тенденцій їх розвитку за умов цифровізації 

глобальної економіки, зокрема: 1) виникнення глобальних ринків нових 

товарів завдяки розвитку фірм-платформ; 2) зростання рівня автоматизації та 

прискорення бізнес-процесів фірмами, що працюють на багатосторонніх 

ринках; 3) підвищення конкурентоспроможності фірм на глобальних ринках 
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за рахунок використання ресурсу цифрової мережі; 4) зменшення 

неліквідних активів фірмами-платформами з метою підвищення 

рентабельності та максимізації прибутку у короткостроковому періоді; 

5) зниження ціни на товари фірм-платформ на багатосторонньому ринку за 

рахунок мінімізації транзакційних витрат та підвищення ефективності 

обміну; 6) посилення ролі держави в управлінні мережевими ефектами; 

 наукові підходи до визначення конкурентних переваг фірм-

платформ на глобальних ринках, а саме: неперервність інновацій та 

«коротких грошей», які швидко обертаються і дають високі прибутки у 

короткостроковому періоді; більш швидке, ніж у класичних фірм, 

поповнення та віддача активів, що призводить до підвищення рівня 

рентабельності; використання короткострокових інвестицій обумовлене 

технологічною необхідністю оновлення основного ресурсу (цифрової 

мережі), що прискорює оборот капіталу; швидка окупність інвестицій, що 

підвищує результативність діяльності та інвестиційну привабливість фірм-

платформ; 

 характеристика сучасного етапу функціонування і розвитку фірм-

платформ на ринку медичних послуг України (низька ймовірність змови між 

фірмами-платформами, оскільки ринок є сегментованим; хижацьке 

ціноутворення, що здійснюється приватними фірмами-платформами з метою 

збільшення частки на ринку; сильна горизонтальна диференціація послуг, що 

надаються фірмами-платформами; посилення конкуренції між суб’єктами 

фірм-платформ, які надають медичні послуги, завдяки прозорості та 

об’єктивності оцінки їх роботи тощо) для обґрунтування необхідності 

вдосконалення їх державного регулювання; 

 напрями вдосконалення інституційного забезпечення державного 

регулювання багатосторонніх ринків в Україні, розроблені з урахуванням 

світового досвіду, а саме: імплементація у законодавчі та нормативні 

документи понять «фірма-платформа», «мережеві ефекти», «багатосторонній 

ринок»; вдосконалення методики визначення товарних, географічних меж 
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ринку та частки фірми на багатосторонньому ринку, аналізу хижацького 

ціноутворення з урахуванням мережевих ефектів; забезпечення контролю за 

злиттями та поглинаннями фірм-платформ, що мають стратегічне значення 

для розвитку конкуренції; вдосконалення антимонопольного законодавства з 

урахуванням особливостей формування цифрової економіки в Україні. Це 

забезпечить сприятливий правовий режим для підвищення 

конкурентоспроможності українських фірм-платформ на глобальних ринках 

та подолання негативних соціально-економічних наслідків від зловживання 

іноземними фірмами-платформами домінуючим становищем на 

національних ринках. 

Практичне значення отриманих результатів. Наведені в дисертації 

результати поглиблюють розуміння сутності та тенденцій розвитку 

багатосторонніх ринків в умовах глобалізації і можуть бути використані в 

процесі вдосконалення державної політики регулювання діяльності суб’єктів 

багатосторонніх ринків, розробленні заходів, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності фірм-платформ. 

Окремі положення й результати дисертації, що стосуються 

обґрунтування необхідності та засобів обмеження недобросовісної 

конкуренції на багатосторонніх ринках, використані Центром комплексних 

досліджень АМКУ з питань антимонопольної політики при розробленні 

заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції та припинення дій, що мають негативний вплив на 

конкуренцію (довідка № 50-168/16 від 31.10.2016 р.). 

Наукові результати дисертаційної роботи щодо теоретичного аналізу 

конкурентних відносин на багатосторонніх ринках, визначення нових 

напрямів задоволення потреб кінцевого споживача, обґрунтування 

необхідності та засобів обмеження недобросовісної конкуренції на 

багатосторонніх ринках використані фірмою-платформою «РROM UA» при 

розробці заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 

компанії на ринку (довідка № 424/09 від 20.04.2018 р.). 
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Матеріали дисертації, що стосуються теоретичного аналізу 

конкурентних відносин на багатосторонніх ринках, використані фірмою-

платформою «ДНК UA» у процесі аналізу конкурентного середовища та 

розроблення заходів підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку 

(довідка № 10 від 19.04.2018 р.). 

Методичні матеріали з питань економічної сутності 

«багатостороннього ринку» та «фірми-платформи», специфіки конкурентних 

відносин на багатосторонніх ринках, тенденцій і суперечностей розвитку цих 

ринків в умовах глобалізації, їх формування та розвитку в Україні, 

інституційно-організаційного забезпечення їх регулювання апробовані й 

використовуються на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час викладання навчальної 

дисципліни «Економіка галузевих ринків» (довідка № 013/515 від 

13.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним самостійним 

науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до визначення 

сутності багатостороннього ринку, здійснено комплексний аналіз 

економічних відносин між його суб’єктами та обґрунтовано практичні 

рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення державного 

регулювання багатосторонніх ринків в Україні. Наукові положення, висновки 

та рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором особисто. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано 

лише ті ідеї та висновки, які становлять особистий доробок автора. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

апробовані на 11 Міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, засіданнях круглих столів: засіданні Круглого столу 

«Парадигмальні праці в сучасному дискурсі економічної науки» (6–7 жовтня 

2016 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації» 

(17 листопада 2016 р., м. Київ); засіданні Круглого столу «Наукові читання 
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до 90-річного ювілею академіка А.А. Чухна» (15–16 грудня 2016 р., м. Київ); 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень: перспективи міждисциплінарних досліджень» (17–18 листопада 

2016 р., м. Київ); засіданні Круглого столу «Інтелектуальна власність: 

теоретичні виміри та практика реалізації» (15 червня 2017 р., м. Київ); XVIІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (5–6 жовтня 2017 р., м. Київ); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Парадигмальні зрушення в економічній 

теорії ХХІ ст.» (2–3 листопада 2017 р., м. Київ); XVI Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

Шевченківська весна: економіка (27–29 березня 2018 р., м. Київ); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна стратегія та 

політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні 

засади, виклики та протиріччя» (25 травня 2018 р., м. Київ); 

XVIІІ  Міжнародній  науково-практичній конференції 

«Конкурентоспроможність національної економіки» (4–5 жовтня 2018 р., 

м. Київ); IV Міжнародній Шумпетерівській конференції «Наукова спадщина 

Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» (3–4 

жовтня 2018 р., м. Чернівці). 

Публікації. Основні результати й висновки дисертаційної роботи 

викладено у 16 наукових працях, у тому числі 8 статей опубліковано у 

журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних «Ulrich’s 

Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish 

Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals 

Index», «Google Scholar», «CiteFactor», «Scientific Indexing Services», 

«ResearchBib», «Slideshare», «Cosmos Impact Factor». Загальний обсяг усіх 

наукових праць становить 7,65 д. а. (з них здобувача 7,55 д. а.), у тому числі: 

6 статей – у наукових фахових виданнях (4,2 д. а.), 3 статті – у наукових 

іноземних виданнях (1,8 д. а.); 1 стаття – у інших наукових виданнях 



26 
 

(0,45 д.а.); 6 публікацій – за матеріалами конференцій і круглих столів, 

загальним обсягом 1,2 д. а. (з них 1,1 д. а. – авторські). 

Структура та обсяг дисертації обумовлені визначеними науковими та 

практичними завданнями. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертаційного дослідження становить 281 сторінку, включаючи 16 

додатків. У тексті дисертації подано 20 таблиць та 20 рисунків. Список 

використаних джерел містить 275 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

БАГАТОСТОРОННІХ РИНКІВ 

  

1.1. Еволюція теорії багатосторонніх ринків 

 

Всеохоплююче впровадження інновацій наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. забезпечило виникнення нових видів економічних суб’єктів, одним із 

яких є фірми-платформи. Досягнення в галузі інформаційних технологій та 

цифровізація соціально-економічних відносин спричинили еволюційний 

розвиток ринкових відносин, зокрема формування на цій основі нового типу 

ринку – багатостороннього.  

 Незважаючи на те, що поняття «багатосторонній ринок» виникло 

зовсім нещодавно, проте дана проблематика вже стала предметом наукового 

диспуту серед представників європейської та американської економічних 

шкіл. Велика кількість дискусій присвячена фірмам-платформам та 

закономірностям їх ефективного функціонування в умовах глобальної 

цифрової економіки, а аналіз багатосторонніх ринків як нової ринкової 

структури активно почав вивчатися науковцями тільки протягом останніх 

декількох років.  

У зв’язку зі стрімким формуванням та розвитком багатосторонніх 

ринків в усіх галузях економіки, перед науковцями та практиками постає 

низка питань не лише щодо визначення їх характерних ознак та 

особливостей, принципів ефективного функціонування суб’єктів, а й аналізу 

конкурентних відносин з метою розроблення заходів захисту конкуренції на 

багатосторонніх ринках, необхідності та механізму їх регулювання з боку 

держави, розроблення способів недопущення недобросовісної конкуренції, 

створення ефективної системи оподаткування тощо. 

Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених проблемі 

формування та ефективного функціонування багатосторонніх ринків, 
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внаслідок новизни наукового напрямку на даному етапі дослідниками не 

досить ґрунтовно проаналізована еволюція теоретичних засад дослідження 

цих ринків, що є основою для глибокого комплексного теоретико-

методологічного аналізу тенденцій та суперечностей їх розвитку в умовах 

глобалізації.  

Проаналізувавши основні дослідження, присвячені формуванню та 

розвитку багатосторонніх ринків, умовно можна виокремити 5 основних 

етапів: аналіз (1) мереж та мережевих зв’язків, (2) мережевих ефектів, 

(3) класичних двосторонніх ринків, (4) багатосторонніх ринків, 

(5) багатосторонніх ринків в умовах глобальної цифрової економіки 

(табл. 1.1). Внесок представників на кожному етапі наведено у додатку А.  

Таблиця 1.1. 

Етапи еволюції теорії багатосторонніх ринків  

Етап Період Дослідники 

І. Аналіз мереж та 

мережевих зв’язків  

1736 – 1970-ті  

роки 

Л. Ейлер, Дж. Морено, Дж. Барнс, 

С. Мілграма, А. Редкліф – Браун, С. Роккан, 

М. Грановеттер, М. Кастельс  

ІІ. Аналіз мережевих 

ефектів 

1907 – 2000-      

ні роки 

Т. Вейл, Р. Меткалф, М. Кац, К. Шапіро, 

С. Лейбовітц, С. Марголіс, А. Ігнатюк, 

В. Ігнатюк  

ІІІ. Аналіз 

класичних 

двосторонніх ринків 

1962 – 1990-

ті роки 

Д. Гейл, Л. Шеплі, Е. Рот, М. Сотомайор, 

Г. Демандж, Х. Сасакі, М. Тода, Е. Перансон  

IV. Аналіз 

багатосторонніх 

ринків  

2003 – 2010 р. 

Ж. Тіроль, Ж.-Ч. Рочет, Д. Еванс, 

М. Армстронг Дж. Райт, Б. Джульєн, 

Я. Егезкель, А. Хаг’ю, Дж. Паркер, 

А. Шастітко, Е. Паршина, О. Коваленко 

V.  Аналіз 

багатосторонніх 

ринків в умовах 

глобальної цифрової 

економіки 

з 2010 р. – по 

теперішній час 

П. Белльфлемме, Е. Тулемонд, Е. Ховенкамп, 

Ш. Голлапуді, К. Колліас, К. Мунгала, 

К. Лакан, П. Демет, П. Василакопулу, 

М. Грісот, А. Ігнатюк  

Джерело: складено автором. 

Виокремлення першого етапу (1736 – 1970-ті роки) пов’язане з 

дослідженнями мереж та мережевих зв’язків з позицій різних галузей науки. 

Науковці, що працювали в межах кожного з напрямів, використовували різні 

вихідні теоретичні передумови, емпіричні дані, що дало змогу 



29 
 

проаналізувати сутність та особливості мереж та мережевих зв’язків, які 

згодом стали невід’ємною складовою мережевих зокрема, і багатосторонніх 

ринків.  

Зародження мережевого підходу у природничих науках вчені 

пов’язують з ім’ям відомого математика Л. Ейлера, який у 1736 р., 

розв’язавши задачу «Про кенігсберзькі мости», започаткував теорію 

«графів». У подальшому зазначена теорія стала підґрунтям для виникнення 

теорії мереж та мережевих зв’язків [76, с. 3–4]. 

У процесі розвитку інформаційних технологій та виникнення мережі 

Інтернет теорія графів отримала іншу назву – «теорія мереж», оскільки будь-

яку мережу, незалежно від природи зв’язків між її елементами, можна 

представити вигляді графа.  

У 30-х роках ХХ ст. відбувся науковий прорив у дослідженнях мереж 

та мережевих зв’язків у гуманітарних науках, що в своїй основі не мали 

нічого спільного з теорією графів, оскільки дослідження стосувалися 

міжособистісних зв’язків між елементами соціальної групи. 

Представниками психології, соціології та соціально-культурної 

антропології вперше були виконані емпіричні дослідження мережевих 

взаємодій між індивідами та зроблена низка базових висновків і теоретичних 

узагальнень, що стали основою подальших досліджень, в тому числі і теорії 

багатосторонніх ринків.  

Дослідження соціологів Дж. Барнса та Дж. Морено стали вагомим 

внеском у розвиток теорії соціальних мереж. Мережа визначалася як 

структура зв’язків між елементами системи. З розвитком інформаційних 

технологій згаданий підхід надав змогу застосовувати теорію графів у 

суспільних науках під час аналізу різних мереж, в тому числі мереж в 

економіці [46, с. 3–6, 195]. 

З ім’ям соціального психолога С. Мілграма пов’язане виникнення 

теорії «маленького світу» або «теорії шести рукостискань», у якій розкрито 

мережевий характер глобальної цивілізації [206, c. 60–67]. 
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У контексті досліджуваної нами проблеми заслуговують на увагу праці 

в галузі антропології, зокрема вченого А. Редкліфа-Брауна, який розглядав 

суспільство як складну мережу відносин, яку можна охарактеризувати за 

допомогою математичного інструментарію [222, c. 1–12].  

Одним із перших науковців, який у межах теорії неоінституціоналізму 

визначив значимість мереж та розширив сферу впливу мережевих зв’язків на 

політичну діяльність, був С. Роккан. У своїй статті «Норвегія: чисельна 

демократія та корпоративний плюралізм» (1966) науковець досліджує 

мережеві структури як додаткові канали, що об’єднують приватних і 

державних акторів та забезпечують урахування численних інтересів у 

процесі прийняття політичних рішень [227, c. 70–115]. 

Силу зв’язку між елементами соціальної мережі досліджував 

М. Грановеттер. Вчений визначив, що всередині соціальних мереж «слабкі» 

зв’язки (сусіди, знайомі, знайомі знайомих, формальні контакти на роботі) 

мають більше значення, ніж «сильні» (родичі і друзі). Пояснюється це тим, 

що інформація швидше і краще поширюється саме за допомогою «слабких» 

зв’язків. Автор зазначає, що «слабкі» зв’язки «вкрай необхідні для 

розширення можливостей взаємодії користувачів між собою та для їх 

взаємодії з суспільством, тоді як у результаті «сильних» зв’язків утворюється 

локальний зв’язок» [46, с. 31–43]. На прикладі працевлаштування вчений 

доводить, що слабкі зв’язки більш ефективні. Отже, перевагу в процесі 

пошуку роботи отримує той, хто має велику мережу непересічних контактів. 

На основі даної публікації набув поширення ефект М. Грановеттера, який має 

іншу назву – «сила слабких зв’язків». 

У другій половині ХХ ст. інформація почала набувати більш вагомого 

значення в усіх сферах життєдіяльності людини, зокрема і в економіці. 

Одним із основних досягнень у розвитку теорії мереж та мережевих зв’язків 

є розроблення протоколу ТСР/ІР, що дає можливість різним мережам 

взаємодіяти між собою. Спосіб передачі інформації між різними мережами 

був обґрунтований Р. Каном та В. Серфом у статті «Протокол для пакетної 
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міжмережевої комунікації» (1974), де вперше використовується термін 

«інтернет» для позначення єдиної світової комп’ютерної мережі, заснованої 

на вищезгаданому протоколі. Створення протоколу ТСР/ІР здійснило прорив 

не лише у сфері інформаційних технологій, але й вплинуло на розвиток усіх 

галузей економіки, та з часом зробило можливим розвиток теорії 

багатосторонніх ринків [112].  

Видатний економіст ХХ ст., провідний дослідник інформаційної епохи 

та мережевого суспільства М. Кастельс, у потужному методологічному 

арсеналі якого поєднуються філософські, соціологічні та економічні підходи, 

зазначав, що мережа стає основним джерелом влади та змін у суспільстві, 

влада структури є сильнішою, ніж структура влади. У працях дослідника 

наголошується на тому, що сучасне суспільство є мережевим («network 

society»). Глобальні мережеві структури витісняють традиційні форми 

взаємовідносин. У сучасних умовах домінуючі функції та процеси все більше 

виявляються організованими за принципом мережі [45, 111]. 

 Другий етап (1907 – 2000-ні роки) розвитку багатосторонніх ринків 

пов’язаний з початком досліджень мережевих ефектів, їх впливу на 

розвиток економічних відносин та конкурентоспроможності фірм на ринку. 

Мережеві ефекти були центральною темою в роботах Т. Вейла, що 

досліджував причини та наслідки монополії на телефонні послуги та виявив 

важливу закономірність, класичний приклад мережевого прояву – чим 

більше користувачів мають у власності телефони, тим ціннішою є мережа 

для кожного її користувача. Саме ця закономірність стала основою для 

зародження нових напрямів економічних досліджень визначення сутності та 

значення мережевих зв’язків на галузевих ринках, що є головною ознакою 

сучасних багатосторонніх ринків [261].  

Вперше термін «мережеві ефекти» згадується у працях Н. Літкінса, де 

розглядалися економічні основи мережевих ефектів.  

Вагомий внесок у розвиток мережевих ефектів зробив Р. Меткалф – 

один із основоположників Ethernet. Р. Меткалф у своїй праці в 1976 р. 
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«Ethernet: розподілений пакетний комутатор для локальних комп’ютерних 

мереж» [205, с. 395–404] аргументував, що кількість Ethernet-карт має 

досягти певної критичної маси, щоб користувачі відчули всі переваги мережі. 

Позитивний мережевий ефект у подальшому був названий законом                

Р. Меткалфа, сутність якого полягає у тому, що корисність мережі дорівнює 

половині квадрата чисельності користувачів цієї мережі: 

                                                ,                                                              (1.1) 

де    – корисність мережі; 

          – чисельність користувачів мережі. 

Корисність у визначенні Р. Меткалфа – це кількість зв’язків, які можуть 

встановити учасники мережі.  

Публікації Р. Меткалфа стали поштовхом для низки досліджень в 

економічній науці щодо аналізу залежності ціни від мережевих ефектів та 

розроблення моделі, яка дає змогу визначити рівновагу на ринку із 

зовнішніми мережевими ефектами (М. Кац, К. Шапіро «Мережеві зовнішні 

ефекти: конкуренція і сумісність» [186]), визначення впливу технологічного 

прогресу на зниження транзакційних витрат (С. Лейбовітц, С. Марголіс 

«Мережеві екстерналії: незвичайна трагедія» [200]), узагальнення 

теоретичних моделей мережевих ефектів в економічних дослідженнях та 

практичного застосування моделей на прикладі ринку мобільного зв’язку в 

Україні (А. Ігнатюк, В. Ігнатюк «Моделі мережевих ефектів та їх сучасне 

застосування» [33]). Науковці, що досліджують багатосторонні ринки, 

вдосконалили закон Маткалфа, який в результаті практичного застосування 

отримав назву «проблема курки та яйця» та визначає мінімальну кількість 

користувачів кожної зі сторін для ефективного функціонування фірми-

платформи на ринку. 

На основі поєднання теорії мереж та мережевих зв’язків виникла нова 

теорія – теорія двосторонніх ринків, з появою якої розпочався третій етап 

еволюції теорії багатосторонніх ринків (1962 – 1990-ті роки). Виникнення 

теорії двосторонніх ринків пов’язують з опублікуванням у 1962 р. 
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дослідження Д. Гейла та Л. Шеплі «Прийом до вищих навчальних закладів і 

стабільність шлюбу» [155], де автори вперше використали термін 

«двосторонній ринок» для визначення ситуації на ринку, коли агенти на 

одній «стороні» ринку взаємодіють тільки з деякою незначною кількістю 

агентів з «іншої сторони», а метою дослідження є взаємозв’язки між 

учасниками. Ключовою особливістю даних ринків за Д. Гейлом та Л. Шеплі є 

те, що ціна або взагалі відсутня, або не відіграє важливої ролі при обміні та 

розподілі позитивного ефекту, що виникає внаслідок взаємодії суб’єктів. У 

своїх дослідженнях автори загалом розглядали соціальні відносини між 

різними групами осіб, взаємодія між якими була корисною кожній зі сторін.  

Як приклад дослідники розглядають відносини між донором і смертельно 

хворим, між абітурієнтами та коледжами, між чоловіком і жінкою. На 

сьогодні з трактуванням двостороннього ринку за Д. Гейлом та Л. Шеплі 

важко погодитись, оскільки такий підхід не є економічним, тому що не дає 

можливості визначити географічні та товарні межі ринку, виміряти ринкову 

владу фірм, виокремити способи зловживання монопольним становищем, 

захист конкуренції тощо, які є необхідними елементами аналізу будь-якого 

ринку. Оскільки автори були математиками, то основна мета дослідження 

полягала в досягненні парного розподілу відповідно до переваг 

представників обох сторін (узгодження) та створення алгоритму взаємодії 

учасників (у подальших дослідженнях цей алгоритм отримав назву  

«алгоритм Гейла – Шеплі»), що забезпечує досягнення стабільних комбінацій 

взаємодій учасників [29, с. 4–10, 155].  

Подальші дослідження двосторонніх ринків стосувалися загалом 

вдосконалення алгоритму Гейла – Шеплі, що становив собою математичний 

розрахунок стабільної кількості мережевих зв’язків між групами суб’єктів. 

Дослідження Д. Гейла та Л. Шеплі були продовжені та вдосконалені у 

роботах А. Рота та М. Сотомайора, Г. Деманджа, Х. Сасакі, М. Тода та інших 

науковців, що працювали над обмеженнями базової моделі, зокрема: 

визначення особливостей ціноутворення на двосторонніх ринках, аналіз 
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двостороннього характеру обміну, існування стійкого розміщення агентів на 

ринку, досягнення ефективності за Парето, використання теоретичних 

висновків на практиці. Досягнення Д. Гейла, Л. Шеплі та їх послідовників 

дали поштовх для подальших досліджень та стали основою для виникнення 

двох нових напрямків економічних досліджень: 

- теорії узагальнених паропоєднань;  

- теорії багатосторонніх ринків як нової течії  теорії галузевих ринків. 

Четвертий етап (2003 – 2010 р.) еволюції теорії багатосторонніх ринків 

пов’язаний з розвитком інформаційних технологій та виникненням на їх 

основі так званих посередників, що забезпечують ефективну взаємодію 

учасників економічних відносин у режимі реального часу за допомогою 

мережі Інтернет – фірм-платформ. На початковому етапі вони розцінювалися 

тільки як системи технічних алгоритмів, що забезпечують взаємодію 

декількох суб’єктів у віртуальному просторі. Однак глобалізаційні процеси 

зумовили зростання значимості фірм-платформ, що створює необхідність 

глибокого теоретичного обґрунтування їх сутності, а також аналізу 

економічних відносин, що виникають у результаті їх розвитку. 

В умовах глобалізації фірми-платформи швидкими темпами 

здобувають лідируючі позиції на ринку. Якщо декілька десятиліть тому вони 

розцінювалися як феномен, притаманний окремим ринкам, наприклад таким, 

як телекомунікації, ринок мобільного зв’язку, то  сьогодні фірми-платформи 

перетворилися на ключових суб’єктів ринкових відносин, які охопили всі 

сфери економіки: транспорт, банківська діяльність, охорона здоров’я, 

енергетика, державне управління тощо і на всіх континентах: Північній 

Америці, Європі, Азії, Африці та Південній Америці. Такі фірми-платформи, 

як Amazon, Apple, Google і Alibaba набули всесвітньої популярності та стали 

монополістами, що зумовлює актуальність дослідження економічних 

відносин, пов’язаних із розвитком ринків, де вони здійснюють свою 

діяльність, тобто на багатосторонніх ринках. 
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Економічне обґрунтування ринків, які формуються внаслідок 

діяльності фірм-платформ, було здійснено відомими економістами сучасності 

Ж. Тіролем та Ж.-Ч. Рочетом у статті «Конкуренція платформ на 

двосторонніх ринках» (2003), де вперше використовується поняття 

«двосторонній ринок», структуроутворюючим суб’єктом якого є фірма-

платформа. Науковці в цій праці проаналізували конкуренцію на 

двосторонніх ринках, які «відрізняються присутністю двох протилежних 

сторін, вигода яких залежить від взаємодії на загальній 

платформі» [225, c. 990–994]. 

Зауважимо, що хоч назва категорії «двосторонній ринок» Ж. Тіроля та 

Ж.-Ч. Рочета збігається з назвою явища, яке досліджували Д. Гейл та 

Л. Шеплі, однак вони різні за суб’єктним складом та економічним змістом, 

тому їх не варто ототожнювати. 

Економічна цінність досліджень Ж. Тіроля та Ж.-Ч. Рочета полягає у 

тому, що вони визначили нові ключові характеристики, притаманні  

двостороннім ринкам у розвитку інформаційних технологій, зокрема фірм-

платформ як структуроутворюючих суб’єктів, а також їх вплив на ринкові 

відносини та економіку в цілому.  

У працях Ж. Тіроля та Ж.-Ч. Рочета ключовим учасником ринку є 

фірма-платформа, оскільки вона має роль так званого посередника, за 

допомогою якого поєднуються групи учасників ринкових відносин, кожна з 

яких має власні цілі, досягнення яких можливе лише за умови їх взаємодії 

шляхом використання цієї платформи. Однією з головних особливостей 

таких ринків є те, що ціна, яку необхідно сплатити за безпосередній доступ 

до платформи, може відрізнятися для кожної з груп, однак саме цінова 

дискримінація забезпечує зростання добробуту усіх учасників [225, c. 990–

1029, 226, c. 645–667].  

Ціна доступу визначається  залежно від складності залучення групи до 

платформи, тобто одна група учасників може частково або повністю 

субсидіювати інші. У зв’язку з наявністю цінової дискримінації виникає 
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проблема регулювання таких ринків, оскільки, відповідно до традиційної 

практики, субсидіювання на ринку розглядається як монопольний вплив на 

формування цін. Ж. Тіроль рекомендує розробити специфічні методи 

регулювання таких ринків, оскільки цінова дискримінація на багатосторонніх 

ринках не знижує, а навпаки підвищує загальний добробут усіх 

учасників [225, с. 990–998]. 

У 2006 р. Ж. Тіроль та Ж.-Ч. Рочет продовжують співробітництво в 

цьому напрямку та публікують ще одну роботу «Двосторонні ринки» [226], у 

якій пропонують теоретичні моделі, що дають можливість визначити 

оптимальну ринкову ціну, враховуючи дії конкурентів (додаток Б).  

Автори виокремлюють такі характерні ознаки двостороннього ринку як 

окремого випадку багатостороннього: 

- ринок є двостороннім, якщо платформа може вплинути на обсяг 

операцій, встановлюючи різні ціни для різних учасників, однак основним її 

завданням є розроблення такої цінової політики, яка забезпечить наявність на 

ринку обох груп;  

- кожна група дотримується власних інтересів і, вступаючи у ринкові 

відносини за допомогою платформи, не враховує те, що є джерелом 

мережевих ефектів для інших учасників ринку; 

- корисність для однієї групи збільшується в міру зростання кількості 

учасників іншої; 

- посередництво з боку платформи є інструментом для інтерналізації 

мережевих ефектів, що виникають у процесі взаємодії двох груп 

користувачів [6, с. 12–14]. 

Зауважимо, що науковці використали термін «двосторонній ринок» для 

спрощення математико-економічного моделювання, який є окремим 

випадком багатосторонніх ринків. 

Висновки, зроблені Ж. Тіролем та Ж.-Ч. Рочетом, знайшли своє 

втілення на практиці, зокрема такі компанії-платформи, як Google, Facebook 

та інші зазвичай встановлюють нульову ціну для кінцевого споживача, а інші 
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групи суб’єктів змушені компенсувати всі витрати, оскільки чим вища ціна 

для кінцевого споживача, тим більша ймовірність того, що він залишить 

платформу, а це призведе до зниження ефективності її діяльності і вона буде 

змушена вийти з ринку. Фірма-платформа виконує роль посередника, який 

повинен створити оптимальне середовище для всіх учасників, тобто умови, 

за яких усі учасники отримуватимуть вигоду від взаємодії.  

У своїх працях Ж. Тіроль та Ж.-Ч. Рочет розглядали багатосторонній 

ринок з позиції платформи-монополіста та зазначали, що існування 

конкуренції на ринку з боку фірм-платформ може призвести до такої 

структури цін, яка забезпечуватиме зниження суспільного добробуту. У 

дослідженнях вчених чітко визначається ототожнення багатостороннього 

ринку з ринком природної монополії. Однак пізніше послідовники Ж. Тіроля 

та Ж.-Ч. Рочета спростували це твердження, оскільки на практиці виявилося, 

що на деяких ринках конкуренція між кількома великими фірмами-

платформами забезпечує вищий рівень добробуту, ніж наявність однієї 

платформи-монополіста. Було акцентовано увагу на тому, що науковці 

аналізували окремий випадок багатостороннього ринку – двосторонній 

ринок, що не враховує усіх суб’єктів та економічних відносин, які виникають 

між ними. Також аналіз ринку здійснювався за допомогою інструментів, які 

були розроблені для класичних ринків, що призводить до хибних результатів. 

У подальших дослідженнях науковці дійшли висновку, що для глибокого 

теоретико-методологічного дослідження багатосторонніх ринків необхідна 

адаптація класичних інструментів аналізу ринкових структур.  

На етапі виникнення теорії багатосторонніх ринків деякі вчені 

ототожнювали ринок з фірмою-платформою та аналізували економічні 

відносини тільки між фірмою-платформою та фірмами, що працюють на 

класичному ринку, однак, не досліджували відносини між платформами, 

оскільки вважали, що монополія на багатосторонньому ринку забезпечує 

Парето-ефективність. 
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У той же час у 2003 р. Д. Еванс вперше наголошував на тому, що в 

умовах глобалізації кількість фірм-платформ та їх «сторін» зростає, що 

обумовлює використання терміну «багатосторонній ринок», якому 

притаманні такі ознаки: посередник або фірма-платформа продає різним 

групам споживачів різні послуги (товари) з метою інтерналізації мережевих 

ефектів; ринковий обмін є ефективним тільки в результаті дій 

посередника [137].  

Д. Еванс також розробив теоретичну модель встановлення рівноважної 

ціни для двостороннього ринку. Отже, можна зробити висновок, що для 

спрощення побудови теоретичних моделей вчені використовують 

найпростішу структуру багатостороннього ринку, де діє одна фірма-

платформа з двома групами учасників, оскільки чим більше таких компаній 

та груп учасників, тим більша кількість взаємозв’язків та взаємозалежностей 

між ними утворюється, що ускладнює вирішення економічних завдань, які 

вирішуються шляхом математичного моделювання.  

Головний внесок у дослідження конкуренції між групами учасників 

фірм-платформ зробив представник Вищої школи економіки Великої 

Британії М. Армстронг. У своїй праці «Конкуренція двосторонніх ринків» 

(2006) учений досліджує конкуренцію на двосторонніх ринках з позицій 

диференційованості продукції. Науковець у своїй моделі розглядає дві 

основні ситуації на ринку: диференціація продукту на обох «сторонах» ринку 

і диференціація продукту на одній зі «сторін» ринку. Ціна входу на ринок, 

що включає в себе прибуток, для кожної групи дорівнює параметру 

диференціації продукту для цієї групи, за винятком ефектів, якими 

користується інша група [99]. Також М. Армстронг аналізує дії посередника 

щодо обмеження конкуренції на ринку. Якщо плата за вхід стягується з усіх 

учасників ринку, то посередник буде стимулювати розвиток конкуренції між 

учасниками, якщо ж вхід для покупців вільний, то посередник буде 

обмежувати конкуренцію. 
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У межах досліджуваної проблематики потрібно відзначити спільний 

внесок М. Армстронга та Дж. Райта в розвиток теорії багатосторонніх ринків. 

Якщо раніше науковці стверджували, що фірма-платформа – це монополія, 

що збільшує суспільний добробут за рахунок своєї унікальності та не 

потребує державного регулювання, то М. Армстронг та Дж. Райт починають 

розглядати ситуації на ринку, де існує конкуренція не тільки між продавцями 

та покупцями, а й між подібними фірмами-платформами. Дослідники вперше 

ввели поняття «multi-home», що в перекладі може трактуватись як 

«множинна адресація». «Multi-home» – це ситуація на ринку, коли учасники 

можуть використовувати різні платформи залежно від вподобань, що 

створює конкуренцію між посередниками на одному і тому ж ринку [101]. 

На основі введеного економістами терміна в подальших дослідженнях 

науковці почали застосовувати приставку «multi-» і для характеристики 

платформ. Як наслідок, в економічній науковій літературі дуже часто 

використовується термін «багатосторонні платформи».  

У 2000-х роках яскравим прикладом багатосторонніх ринків був ринок 

платіжних систем. Найбільший розвиток отримали платіжні системи, 

організовані у формі міжбанківських асоціацій. Кооперативний спосіб 

організації і механізм міжбанківських комісій у формі комісій взаємообміну 

виявилися досить ефективними, про що свідчить швидкий та глобальний 

розвиток ринку платіжних карт. Дві найбільші фірми-платформи – 

MasterCard та Visa залучили тисячі фінансових установ по всьому світу. 

Успіх таких платіжних систем залежить від спільно встановлених правил, 

стандартів та комісій взаємообміну. Механізм міжбанківських комісій у 

формі комісій взаємообміну дає змогу досягти Парето-ефективності не тільки 

членам асоціації, що максимізують свою вигоду, а й усім зацікавленим 

сторонам на ринку: емітентам, еквайрам, кінцевим споживачам, продавцям та 

іншим [89].  

Результати наукових досліджень Ж. Тіроля, Д. Еванса, М. Армстронга 

щодо оптимального ціноутворення були використані Європейською комісією 
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для порушення антимонопольної справи проти MasterCard і Visa Europe. «У 

2007 р. суд визнав компанію MasterCard винною у незаконному стягуванні 

комісійних зборів, а у 2014 р. після чергового розслідування компанія Visa 

Europe зменшила низку комісій за дебетовими і кредитними картками до    

0,3 % від суми транзакції, що на 30–40 % менше попереднього рівня» [89]. 

Новим напрямом у дослідженнях багатосторонніх ринків є публікації, 

присвячені математичному та комп’ютерному моделюванню економічних 

явищ за участю платформ, що дало можливість більш глибоко 

проаналізувати особливості багатосторонніх ринків як у теоретичному так і  

практичному аспектах. 

Одну із найбільш відомих моделей ціноутворення для фірм-платформ 

розробив економіст компанії Microsoft Г. Вейл. Завдяки цій розробці стало 

можливим порівняння учасників за ступенем ринкової влади відносно  

платформи відповідно до заданих параметрів. Модель допомагає визначити 

вплив на ціноутворення таких факторів, як лояльність споживачів щодо 

послуг, що надаються фірмою-платформою, еластичність схильності до 

користування мережею за ціною, тобто вибудовувати ефективну політику 

ціноутворення  щодо різних груп учасників [262, c. 1642–1672].  

В умовах цифровізації економіки, що характеризується постійним 

впровадженням цифрових технологій та інновацій у всі види економічної 

діяльності, на нашу думку, стартував п’ятий етап у дослідженні 

багатосторонніх ринків (2010 – по теперішній час). Цифрові технології 

відкривають перед світовою економікою широкі можливості зростання, але 

водночас висувають абсолютно нові виклики. Цифровізація трансформує 

економічні відносини. Компанії змушені підлаштовуватися під мінливі 

запити споживача та шукати нові методи підвищення ефективності та 

зниження витрат. Використання фірм-платформ у процесі обміну є одним із 

найбільш дієвих способів мінімізації транзакційних витрат, що забезпечує 

зростання добробуту. Наслідком створення та розвитку фірм-платформ є 

трансформація класичного ринку у багатосторонній. 
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Останній етап визначено як такий, що характеризується 

міждисциплінарним підходом до аналізу надскладних економічних відносин, 

що виникають у сучасному світогосподарському просторі. Вивчення генези 

та еволюції теорії багатосторонніх ринків дало можливість виокремити 

новітні напрями та проблематику наукових досліджень у цій сфері, а саме: їх 

сегментування, функціонування та оподаткування фірм-платформ, 

модифікацію конкурентної політики та інструментарію антимонопольного 

регулювання цих ринків, виявлення специфіки багатосторонніх ринків 

медичних послуг, позиціонування краудсорсингових фірм-платформ як 

структуроутворюючих суб’єктів на багатосторонньому ринку праці, аналіз 

ефективності фірм-платформ у державному секторі (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2. 

Новітні напрями та проблематика наукових досліджень 

багатосторонніх ринків  

Напрями 

досліджень 
Представники Проблематика досліджень 

Сегментування 

багатосторонніх 

ринків 

С. Голлапуді, 

К. Колліас, 

К. Мунагала, 

С. Банерджі, Г. Kайнд, 

Х. Kaкл, 

Л. Соргард, Р. Аліяні 

Розроблення алгоритму сегментації ринків за 

критеріями максимізації кількості угод, 

максимізації прибутку фірм-платформ та 

загального добробуту усіх учасників ринкових 

відносин  

Оподаткування 

фірм-платформ 

П. Белльфлемме, 

Е. Тулемонд,  

Ф. Блоч, Г. Деманж, 

М. Тремблей,  

П. Бельемме, 

Е. Толемонд,  

М. Бурро, Д. Ромен 

Аналіз способів оподаткування та видів 

податкових відрахувань; методи ухилення від 

сплати податків; обґрунтування необхідності 

вдосконалення податкової політики на 

багатосторонніх ринках; вирішення проблеми 

асиметрії оподаткування фірм, що виникає 

внаслідок посилення мережевих ефектів 

Конкурентна 

політика та 

антимонопольне 

регулювання 

багатосторонніх 

ринків 

М. Пауелл,  

Н. Джаст, Д. Еванс,  

О. Коваленко,  

Ф. Лафонтен,  

М. Слейд, Д. Койл, 

П. Джонсон, 

Е. Ховенкамп 

Дослідження нецінових методів конкуренції на 

багатосторонніх ринках, негативних наслідків 

домінуючого становища фірм-платформ, 

особливостей контролю та оцінювання 

наслідків процесів злиття на багатосторонніх 

ринках та вертикальних обмежень на них 

Багатосторонні 

ринки медичних 

послуг 

П. Василакопулу, 

М. Грісо, Т. Блегінд 

К. Кузіємський, 

В. Вімарлунд 

Висвітлення особливостей багатосторонніх 

ринків медичних послуг; характеристика фірм-

платформ у галузі охорони здоров’я та 

ефективності їх функціонування; визначення 

ключових суб’єктів багатостороннього ринку 

медичних послуг 
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Продовження табл. 1.2 

Краудсорсингові 

фірми-

платформи на 

багатосторон-

ньому ринку 

праці 

Ю. Чжао, Ц. Чжу, 

М. Вукович, 

В. Шанал, М. Карон– 

Фаcан, І. Блохм, 

Дж. Леймейстер,  

Р. Долженко,  

С. Яблонський 

Аналіз підходів до визначення краудсорсингу; 

обґрунтування моделі ціноутворення для 

краудсорсингових фірм-платформ та способів 

максимізації прибутку компаній на 

багатосторонньому ринку праці, напрями 

підвищення ефективності їх діяльності  

Ефективність 

фірм-платформ у 

державному 

секторі 

економіки 

А. Браун,  

Дж. Фішденен, 

М. Томпсон,  

В. Вентерс, 

Е. Естевес, М. Янсен 

Дослідження ефективності фірм-платформ у 

державному секторі; аналіз цифрової мережі як 

ресурсу державного управління 

Джерело: розроблено автором самостійно.  

 

Більшість економістів, що досліджують багатосторонні ринки, 

стверджують, що дана теорія виникла на основі теорій мережевих зв’язків та 

мережевих ефектів, однак, проаналізувавши еволюцію теоретичних засад 

дослідження цих ринків, нами був зроблений висновок, що вона виникла та 

розвивається на основі наукових здобутків таких теорій: мережевої 

економіки, транзакційних витрат, теорії ігор, поведінкової економіки, 

адаптивних очікувань та інших (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Вплив економічних теорій на становлення багатосторонніх 

ринків 

Джерело: розроблено автором самостійно. 

Теорія транзакційних 

витрат 

Теорія ігор 

Теорія поведінкової 

економіки 

Теорія адаптивних 

очікувань 

Теорія мереж та мережевих 

зв’язків 

Теорія мережевої економіки 

Двосторонні ринки 

Багатосторонні ринки  

Теорія узагальнених 

паропоєднань 
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Саме наукові результати цих теорій дали можливість визначити головні 

ознаки багатосторонніх ринків та проаналізувати особливості  їх формування 

та розвитку в умовах глобалізації. 

Теорія адаптивних очікувань та теорія ігор була використана для 

створення моделей визначення рівноважної ціни, функції прибутку 

платформи на багатосторонньому ринку (Ж. Тіроль, Ж.-Ч. Рочет, 

М. Армстронг, Дж Райт та ін.), впливу технологічного прогресу на зростання 

значимості мережевих ефектів та скорочення транзакційних витрат 

(С. Лейбовітц, С. Марголіс).  

Теорія мережевої економіки та мережевих зв’язків безпосередньо 

пов’язана з розвитком багатосторонніх ринків, оскільки дає змогу визначити 

причинно-наслідкові зв’язки, що виникають між учасниками ринкових 

відносин. 

Побудова математичних та комп’ютерних моделей, присвячених 

аналізу багатосторонніх ринків такими науковцями, як Г. Вейл, Дж. Чой, 

Н. Джаст ґрунтується на стандартних моделях теорії ігор, що 

інтерпретуються відповідно до нових умов.  

На наш погляд, найбільш актуальним питанням щодо дослідження 

багатосторонніх ринків на сучасному етапі еволюції є аналіз конкуренції, 

оскільки зростання кількості та значимості фірм-платформ докорінно змінює 

конкурентні відносини, що пов’язано з постійним розвитком інновацій та 

динамічністю сучасних ринків. Дослідження конкуренції є основою для 

вдосконалення антимонопольного законодавства та формування ефективного 

механізму державного регулювання багатосторонніх ринків в Україні та 

світі.  

У науковій економічній літературі дослідження конкуренції на 

багатосторонніх ринках почалися на початку ХХІ ст., що пов’язано з 

новизною наукового напряму, однак потрібно відзначити внесок у розвиток 

даної проблематики таких науковців, як Ж. Тіроль та Ж.-Ч. Рочет, 
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М. Армстронг та Дж. Райт, А. Шастітко, О. Паршина, Б. Джульєн, 

Я. Егезкель, Х. Халабурда, Е. Ховенкамп, Дж. Чой та ін. 

Як зазначалося вище, Ж. Тіроль та Ж.-Ч. Рочет аналізували окремий 

випадок багатостороннього ринку – двосторонній – та визначали його як 

ринок природної монополії. Вчені зазначали, що існування конкуренції на 

ринку з боку фірми-платформи призводить до зниження суспільного 

добробуту. У зв’язку з розвитком інновацій та виникненням фірм-платформ в 

усіх стратегічно важливих галузях економіки виникає необхідність 

проаналізувати ситуації на ринку, коли спостерігається сильна конкуренція 

між фірмами-платформами або коли держава є монополістом (наприклад, 

ринок медичних послуг) на ринку, а ціна входу для учасників дорівнює 0. 

М. Армстронг та Дж. Райт першими почали досліджувати конкуренцію 

на багатосторонніх ринках. Їх основним внеском стало впровадження терміна 

«multi-home» та постановка проблеми необхідності державного регулювання 

фірм-платформ, яка на сьогодні є не вирішеною та найбільш дискусійною 

серед науковців, політиків та представників бізнесу [101].  

Економіст Дж. Чой розробив модель, що дає змогу визначити основні 

заходи, які використовують фірми, щоб «прив’язати» користувача до 

платформи і не допустити множинної адресації. Науковець обґрунтував 

основні способи обмеження конкуренції між платформами [114]. 

Важливим внеском у дослідження конкуренції платформ є публікації 

російських науковців, зокрема А. Шастітко, О. Паршиної та О. Коваленка. 

Дослідники обґрунтовують необхідність удосконалення механізму їх 

державного регулювання для забезпечення умов розвитку конкуренції крізь 

призму співвідношення результатів досліджень у галузі багатосторонніх 

ринків, продуктових та географічних меж ринку, бар’єрів входу на ринок та 

ринкової влади учасників [39, с. 64–90, 85, с. 5–18].  

Теоретичному аналізу конкуренції на багатосторонніх ринках 

присвячені праці І. Румер, де на основі моделі М. Армстронга (модель 

одиничної адресації)  розглядається ймовірність змови на багатосторонньому 
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ринку. Відповідно до моделі, розробленої науковцем, зростання зовнішніх 

мережевих ефектів має два протилежні наслідки, з одного боку стимули до 

змови зростають, а з іншого знижуються. За умови зростання асиметричності 

непрямих позитивних мережевих ефектів змову важче підтримувати [230]. 

Д. Еванс та Р. Шмалензі визначили головні антиконкурентні стратегії 

фірм на багатосторонніх ринках та за допомогою математичного 

моделювання довели неефективність застосування традиційних інструментів 

для аналізу конкуренції на ринку [143].  

Доповнили дослідження конкуренції на багатосторонніх ринках 

Х. Халабурда, Б. Джульєн, Я. Егезкель, розглядаючи поведінку платформ у 

динаміці. Фірма-платформа, що займає лідируючу позицію на ринку, завжди 

буде обирати безпечну технологію (оскільки ризик втрати частки ринку 

доволі високий), тоді як нові платформи або платформи-аутсайдери 

обиратимуть радикальну технологію (єдиний спосіб здобуття лідерства на 

ринку). Основним досягненням даного дослідження є обґрунтування 

динамічності та швидкості зміни лідерства на багатосторонніх ринках 

порівняно з класичними, та посилення конкуренції між фірмами-

платформами у зв’язку з постійним розвитком інновацій. Однак, ці висновки 

є цінними для деяких видів багатосторонніх ринків, оскільки існують ринки, 

де монополія максимізує суспільний добробут, а фірми-платформи 

утримують лідерство протягом тривалого періоду [170, 167, c. 12–219].  

Отже, проаналізувавши наукові публікації, присвячені дослідженню 

сутності багатосторонніх ринків та їх характерних ознак, ми виокремили 

п’ять основних етапів становлення та розвитку багатосторонніх ринків. 

Незважаючи на те, що більшість дослідників стверджують, що вони виникли 

як новий напрям теорії галузевих ринків, однак виконаний нами аналіз 

свідчить, що основні дослідження багатосторонніх ринків ґрунтуються не 

тільки на теорії галузевих ринків, а й на висновках, зроблених 

представниками інших економічних теорій. Публікації, присвячені аналізу 

конкурентних відносин, що виникають між суб’єктами багатостороннього 
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ринку, проаналізовані доволі поверхнево, оскільки характеризують окремі 

аспекти конкуренції. Саме тому, на нашу думку, виникає необхідність 

глибокого комплексного теоретичного дослідження закономірностей 

формування та розвитку багатосторонніх ринків, що змінює свою природу у 

зв’язку з постійним розвитком під впливом інновацій, а також аналіз 

конкурентних відносин, що виникають між суб’єктами цього ринку в умовах 

глобальної цифрової економіки.  

 

 

1.2. Сутність, характерні ознаки та види багатосторонніх ринків 

 

Останні десятиліття характеризуються стрімким розвитком 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, що забезпечує 

ускладнення економічних відносин та набуття ними ознак мережевості. Ці 

тенденції призводять до виникнення нових посередників – фірм-платформ та 

нового виду ринкових утворень – багатостороннього ринку.  

Для виконання аналізу економічних відносин на багатосторонніх 

ринках, визначення тенденцій та суперечностей формування та розвитку цих 

ринків в умовах глобалізації виникає необхідність глибокого теоретико-

методологічного осмислення сутності цієї категорії та встановлення 

взаємозв’язку з поняттям «фірма-платформа».  

Проаналізуємо економічний зміст категорії «фірма-платформа». 

Дослідники теорії багатосторонніх ринків на сьогодні не досягли консенсусу 

не лише щодо визначення  її сутності, а й запропонували різні варіанти назви 

даного явища: «бізнес-платформа», «цифрова платформа», «онлайн-

платформа», «багатостороння платформа», «фірма-платформа». На наш 

погляд, кожна з них є інтерпретацією одного і того ж поняття та акцентує 

увагу на певній його характеристиці або особливості. З позицій економіки 

галузевих ринків та економічної теорії найбільш обґрунтованим є 

використання назви «фірма-платформа», оскільки вона є узагальнюючою та 
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допомагає проаналізувати дану категорію як суб’єкт багатостороннього 

ринку.  

Аналіз наукової економічної літератури дав можливість згрупувати такі 

підходи до визначення сутності фірми-платформи (рис. 1.2): 

- бізнес-модель (О. Коваленко, А. Моазед, І. Хензелер-Унгер); 

- посередник (А. Хаг’ю, Р. Шмалензі, Ж. Тіроль, Ж.-Ч. Рочет, 

М. Армстронг, С. Яблонський, Д. Еванс, Дж. Паркер); 

- торгова площадка (А. Хаджі); 

- технологічна система (Дж. Менгез, Р. Боланд, К. Лійтенен, Ю. Ю, 

О. Генфрідссон). 

 

 

Рис. 1.2. Підходи до визначення сутності фірм-платформ  

Джерело: складено автором самостійно. 

Визначення фірми-платформи як особливого типу бізнес-моделі, що 

створює торгову площадку, на якій виникає мікроринок та посилюються 

мережеві ефекти, є доцільним з позицій продавця (виробника), який 

розглядає її як засіб мінімізації витрат та отримання доступу до кінцевого 

споживача. За цим підходом фірма-платформа є методом удосконалення 

системи управління з метою максимізації прибутку, проте не розкриває 

сутності даного поняття як суб’єкта багатостороннього ринку.  

Трактування фірми-платформи як технологічної системи дає змогу 

визначити технічні особливості її ключового ресурсу – мережі, яка 

Фірма-платформа  

Посередник Торгова 
площадка 

Технологічна 
система  

Бізнес-модель 
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забезпечує взаємодію користувачів. Такий підхід не характеризує економічну 

сутність категорії та може використовуватися у природничих дослідженнях.  

Фірма-платформа як торгова площадка – місце для взаємодії декількох 

груп суб’єктів, що виникає внаслідок використання певної системи технічних 

алгоритмів, є досить поверхневим та не дає змоги охарактеризувати складні, 

суперечливі економічні відносини, що виникають між суб’єктами, та не 

аналізує особливостей та характерних ознак, притаманних даному явищу. 

Усі зазначені підходи дають можливість зробити висновок, що фірма-

платформа використовує певну систему технічних алгоритмів для 

забезпечення процесу обміну. Ця система за своєю суттю є мережею, яка 

забезпечує здійснення обміну між агентами ринку та створення нових товарів 

та послуг у віртуальному просторі. У наукових джерелах даний ресурс також 

називають технологічною платформою або технологією. На наш погляд, з 

метою аналізу економічних відносин фірму-платформу потрібно розглядати 

як структуроутворюючий суб’єкт багатостороннього ринку – фірму, що 

володіє специфічним ресурсом – мережею. Особливістю використання 

нового виду ресурсу є посилення позитивних мережевих ефектів, що 

забезпечують зростаючу віддачу від масштабу. У результаті діяльності фірм-

платформ формуються нові економічні відносини, які у західній економічній 

літературі отримали назву багатосторонніх.  

Отже, фірма-платформа – це структуроутворюючий суб’єкт 

багатостороннього ринку, що володіє особливим ресурсом – цифровою 

мережею (технологічною платформою) та забезпечує взаємодію економічних 

суб’єктів шляхом мережі Інтернет та посилення позитивних мережевих 

ефектів. 

Для наочності виокремлення груп суб’єктів, що взаємодіють з фірмою-

платформою, нами була проаналізована платформа Visa, яка забезпечує 

взаємодію між 4 групами суб’єктів з різними потребами та інтересами: 

власники карт, продавці, фінансові установи еквайра, фінансові установи 

емітента (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Групи суб’єктів, що взаємодіють за допомогою фірми-

платформи Visa 

Джерело: розроблено автором самостійно. 

Дослідники теорії багатосторонніх ринків стверджують, що фірми-

платформи є структуроутворюючими суб’єктами багатосторонніх ринків, 

оскільки створюють можливість входження на ринок продавцям та 

покупцям, тобто створюють площину для виникнення ринку. 

Класичний ринок поступово перетворюється на багатосторонній, який 

характеризується пришвидшенням процесу обміну між суб’єктами 

економічних відносин, розширенням товарних та географічних меж ринків, 

створенням нових видів економічної діяльності, підвищенням ефективності 

способів задоволення потреб кінцевого споживача, зниженням транзакційних 

витрат, покращенням якості товарів та послуг тощо.  

Оскільки багатосторонні ринки швидко розвиваються в усіх 

стратегічних галузях економіки, як перед науковцями так і перед практиками 

постає завдання визначення сутності даної категорії з метою підвищення 

ефективності функціонування фірм на цих ринках, забезпечення зростання 

добробуту кінцевого споживача, вдосконалення механізму державного 

регулювання, розроблення заходів недопущення зловживання фірмами-

платформами монопольним становищем, створення системи оподаткування, 
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використання мереж для підвищення ефективності системи державного 

управління та інші.  

У науковій економічній літературі існує досить багато визначень 

сутності багатостороннього ринку, які наведені у додатку В. Нами було 

виокремлено шість основних підходів до трактування зазначеної 

категорії (рис. 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Підходи до визначення сутності багатостороннього ринку 

Джерело: складено автором самостійно. 

Д. Еванс вперше використав термін «багатосторонній ринок», вказавши 

на такі його характерні ознаки: фірма-посередник або платформа продає 

декільком різним групам споживачів різні товари (послуги); наявність 

мережевих ефектів між групами споживачів, цінова дискримінація. На думку 

дослідника, на багатосторонньому ринку потрібен посередник для 

інтерналізації мережевих ефектів та можливості здійснення ринкового 

обміну [137, 138]. 

Ринок, на якому виникає мережевий ефект (феномен зростання 
споживчої цінності в міру зростання кількості вузлів), тобто 
досліджується збільшення важливості об’єкта споживання у 
міру збільшення кількості його користувачів та кількості зв’язків 
між ними 

Відносини, що виникають між декількома непересічними 
групами агентів, у результаті взаємодії яких одна з груп отримує 
безоплатне благо 

Підходи до 

визначення 

багатосто-

роннього 

ринку 

Ринки із мережевими ефектами та наявністю двох різних сторін, 
які отримують вигоду від опосередкованої взаємодії завдяки 
використанню спільної платформи 

Платформи, які об’єднують різні групи користувачів у мережі 

Ринок, де платформи обслуговують групи агентів, так щоб 
участь як мінімум однієї групи підвищувала цінність участі 
інших 

Ринок, де фірма-посередник продає різні товари (послуги) двом 
або більше групам споживачів, так що попит груп на послуги 
фірми-посередника  взаємозалежний 
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Р. Розон стверджує, що на багатосторонніх ринках дві (або більше) 

«сторони» взаємодіють на платформі, яка впливає на особливі непрямі 

мережеві ефекти, а розподіл цін, з якими стикаються «сторони», впливає на 

їх участь у ринковому обміні та загальний обсяг попиту [228, c. 142–144]. 

Деякі дослідники визначають багатосторонні ринки як галузі, де фірми-

платформи забезпечують взаємодію між двома (або більше) типами 

користувачів; фірма виступає в ролі посередника та продає різні продукти 

різним групи споживачів, одночасно визнаючи, що попит однієї групи 

клієнтів залежить від попиту іншої групи (груп) [224, с. 9–15]. 

Російські дослідники М. Баландіна та І. Баскакова у своїй науковій 

праці «Двосторонні ринки: визначення поняття, ключові характеристики та 

інструменти оцінки» (2016) на основі проведених досліджень спробували 

узагальнити всі підходи та охарактеризувати його найпростіший вид – 

двосторонній ринок,  де фірма-посередник продає різні товари (послуги) 

двом групам споживачів, кожна група купує необхідний товар (послугу), при 

цьому споживання хоча б однієї групи здійснює зовнішній ефект на іншу; 

попит на послуги фірми-посередника з боку двох груп взаємозалежний (зміна 

ціни фірмою-платформою для будь-якої сторони ринку спричиняє зміну 

кількості учасників ринкового обміну на обох групах учасників, тобто зміну 

кількості угод на ринку) [6, с. 16]. На наш погляд, це визначення ототожнює 

фірму та ринок та не дає можливості охарактеризувати економічні відносини, 

що виникають між декількома структуроутворюючими суб’єктами 

багатостороннього ринку.  

Одним із підходів до визначення багатостороннього ринку є його 

ототожнення з фірмою-платформою. В іноземних публікаціях економісти 

використовують термін «багатостороння платформа» замість 

«багатосторонній ринок».  

На нашу думку, багатосторонній ринок – це сукупність економічних 

відносин, що виникають між продавцями, покупцями та посередниками 
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(фірмами-платформами) і характеризуються наявністю позитивних 

мережевих ефектів. 

Порівняльний аналіз класичного та багатостороннього ринків дав 

можливість дійти висновку, що головною відмінністю між класичним та 

багатостороннім ринком є специфічний суб’єктний склад, наявність 

мережевих ефектів та перехід у віртуальний простір, який забезпечує 

виникнення зростаючої віддачі від масштабу (рис. 1.5). 

 

Класичний ринок (Simple market) 

 
Багатосторонній ринок (Multi-sided market) 

 

 

Рис. 1.5. Суб’єкти класичного та багатостороннього ринків  

Джерело: розроблено автором. 

У зарубіжній науковій літературі за проблематикою дисертаційного 

дослідження доволі часто трапляється термін «двосторонній ринок»,  який, 

на нашу думку, є окремим випадком багатосторонніх ринків та 

використовується для спрощення аналізу і математичного моделювання 

Покупці Покупці Покупці 

Посередник 1 Посередник 2 Посередник N 

Продавці Продавці Продавці 
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(аналогічне спрощення використовується при вивченні двофакторної моделі 

виробничої функції).  

Американський економіст М. Рісман визначає, що особливістю 

багатосторонніх ринків є залежність фінансового успіху однієї групи 

учасників ринку від успіху взаємодії з іншими через фірму-

платформу [232, c. 125–130].  

Однією з важливих ознак сучасних багатосторонніх ринків є пряма 

взаємодія між суб’єктами, на яку вперше звернув увагу А. Хаг’ю у своїй 

праці «Комерція або двостороння платформа?» (2007), де розглядав 

відмінності між двома стратегіями ринкової взаємодії: «модель продавця» та 

«модель двосторонньої платформи». У «моделі продавця» посередник сприяє 

здійсненню транзакції між продавцем та покупцем, однак не впливає на 

успішність укладання угоди. Посередник купує продукт у виробника і 

перепродає його кінцевому споживачу. За даних умов виробника не цікавить 

кількість споживачів, яку зможе залучити посередник. У «моделі продавця» 

між різними групами агентів не виникають мережеві ефекти та 

взаємозалежність попиту [166, с. 115–125]. 

М. Баландіна та І. Баскакова стверджують, що відмітною ознакою 

фірми-платформи на багатосторонньому ринку від посередника, який 

здійснює перепродаж, є створення нею нових товарів або послуг, які дають 

можливість об’єднувати учасників у часі та просторі [6, с. 15–16]. 

Отже, до головних ознак багатосторонніх ринків потрібно зарахувати: 

– наявність посередників – фірм-платформ – фірм, що володіють 

специфічним ресурсом – мережею (технологічною платформою), яка 

забезпечує взаємодію між продавцями та покупцями ринку; 

– усіх суб’єктів ринку можна розділити на дві або більше групи з 

різними потребами та інтересами – взаємодія цих груп за допомогою фірм-

платформ забезпечує задоволення потреб, які неможливо або економічно 

неефективно задовольняти без участі посередника; 
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– виникнення позитивних мережевих ефектів – на 

багатосторонньому ринку розрізняють такі види мережевих ефектів, що 

залежать від специфіки ринку: односторонні (прямі) мережеві ефекти та 

перехресні (непрямі) мережеві ефекти. При прямих мережевих ефектах 

корисність окремого покупця (продавця) перебуває у безпосередній 

залежності від кількості інших покупців (продавців) із суміжними потребами 

та інтересами, що забезпечує більшу стійкість попиту. При непрямих 

мережевих ефектах корисність споживача залежить від кількості суб’єктів 

інших груп цього ринку, наприклад, рекламодавців, виробників тощо. Тобто 

обсяг попиту на товар/послугу однієї групи залежить від обсягу попиту на 

інший товар/послугу, що реалізується іншим групам суб’єктів; 

– пряма взаємодія між суб’єктами – фірма-платформа тільки 

забезпечує умови взаємодії між продавцями та покупцями, угоди 

укладаються ними самостійно; 

– незважаючи на взаємозалежність попиту між групами суб’єктів 

ринку, кожна група не враховує цю залежність при прийнятті рішення щодо 

використання мережі фірми-платформи; 

– цінова дискримінація – для різних груп суб’єктів встановлюються 

різні ціни входу на ринок. Для кінцевих споживачів зазвичай вона нижча за 

постійні витрати або взагалі дорівнює нулю, тоді як інші групи учасників 

компенсують усі витрати. Саме такий алгоритм ціноутворення забезпечує 

створення мережевих ефектів та зростання добробуту усіх учасників ринку;  

– віртуалізація обміну – посилення мережевих ефектів та 

виникнення на їх основі зростаючої віддачі від масштабу забезпечується за 

рахунок переходу у віртуальний простір.  

Зважаючи на ускладнення економічних відносин між суб’єктами за 

рахунок переходу у віртуальний простір, виникнення нового виду 

посередника – фірми-платформи, яка забезпечує виникнення мережевих 

ефектів та стає структуроутворюючим суб’єктом на багатосторонньому 

ринку, на нашу думку, виникає необхідність доповнити класифікацію ринків 
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із урахуванням кількості посередників (табл. 1.3). Відповідно виникають нові 

поняття «моносазонія», «олігосазонія», «полісазонія» (з грец. μεσάζον –

посередник). 

Таблиця 1.3. 

Класифікація багатосторонніх ринкових структур з урахуванням 

продавців, покупців та посередників 

Кількість суб’єктів Один Декілька Багато 

Продавець Монополія Олігополія Поліполія 

Покупець Монопсонія Олігопсонія 

Посередник Моносазонія Олігосазонія Полісазонія 

Джерело: розроблено автором на основі [31, с. 72–74]. 

 

Якщо за основу класифікації взяти кількість посередників та характер 

продукту, то можна виокремити такі типи ринку посередника: чиста 

моносазонія, чиста багатопродуктова моносазонія, гомогенна олігосазонія, 

олігосазонія з диференційованою продукцією, чиста полісазонія, полісазонія 

з диференційованою продукцією. 

Економічні відносини на багатосторонніх ринках ускладнюються за 

рахунок посилення значимості фірм-платформ. Так виникають нові 

відносини між: платформою та бізнесом (виробниками, продавцями); 

фірмою-платформою та державою; фірмами-платформами; фірмою-

платформою та кінцевими споживачами (табл. 1.4). Ці види економічних 

відносин потребують глибокого теоретичного аналізу та обґрунтування.  

Таблиця 1.4. 

Економічні відносини на багатосторонніх ринках 

Показник Бізнес Споживач Держава Посрередник 

(платформа) 

Бізнес B2B B2C B2G B2P 

Споживач C2B C2C C2G C2P 

Держава G2B G2C G2G G2P 

Посередник 

(платформа) P2B P2C P2G P2P 

Джерело: розроблено автором на основі [30, 45]. 
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З метою характеристики галузевих особливостей конкуренції 

традиційно використовується модель п’яти сил конкуренції М. Портера, що 

дає змогу оцінити потенціал рентабельності конкретної галузі. Однак, у 

зв’язку з розвитком фірм-платформ природа конкуренції стала більш 

складною та динамічною, що робить модель М. Портера неефективною для 

аналізу конкурентних відносин на багатосторонніх ринках.  

Проаналізувавши наукову літературу, присвячену дослідженням 

багатосторонніх ринків, зазначимо, що в процесі еволюції змінювалися 

підходи до визначення методів конкурентної боротьби та особливостей 

конкуренції, що пов’язано з постійним розвитком інформаційних технологій 

та відповідним ускладненням їх структури.  

Економісти-теоретики на початкових етапах виникнення теорії 

аналізували багатосторонні ринки за допомогою інструментів, які 

розроблялися для класичних ринків, що було помилковим, оскільки не 

враховувалися їх специфічні ознаки. У подальших дослідженнях науковці 

дійшли висновку, що для аналізу багатосторонніх ринків необхідно 

вдосконалити способи та інструменти аналізу цих ринкових структур, 

оскільки в умовах глобалізації їх суб’єктний склад та економічні відносини 

ускладнюються [118, 149, 236].  

Російська дослідниця Н. Розанова стверджує, що з розвитком 

інформаційних технологій багатосторонній ринок з жорстким лідерством 

однієї-двох фірм-платформ перетворюється на висококонкурентне 

середовище, де лідерство змінюється часто, період домінування однієї фірми 

недовготривалий, тобто жорстке домінування змінюється на «барометричне» 

лідерство [65]. На нашу думку, автор розглядає ринок у межах національної 

економіки, що є спрощеним підходом, оскільки не враховується перехід 

економічних відносин у віртуальний простір. Фірми-платформи 

забезпечують взаємодію покупців та продавців за допомогою мережі 

Інтернет у режимі реального часу, тобто географічні межі ринку 

розширюються до глобальних масштабів. 



57 
 

Саме тому однією з головних проблем при дослідженні 

багатосторонніх ринків є визначення товарних та географічних меж, оскільки 

розглядається так званий квазіпопит, який одночасно формується декількома 

групами суб’єктів ринку.  

Квазіпопит характеризується тим, що витрати та прибуток 

концентруються фірмою-платформою, а створюються одночасно декількома 

групами учасників ринкових відносин і не можуть бути розділені та 

проаналізовані окремо.  

Так, наприклад, доведення факту зловживання домінуючим 

становищем таких фірм-платформ, як Airbnb, Uber, Amazon та інші, які 

набули статусу міжнародних монополістів, за допомогою стандартних 

інструментів призводить до хибних результатів. Фірми-платформи змінюють 

галузеві та географічні межі ринків, «атакуючи» стійкі класичні товарні 

ринки за допомогою нових товарів та послуг, які створюються внаслідок 

використання особливого ресурсу – мережі. Потужні позитивні мережеві 

ефекти, зростаюча віддача від масштабу, цінова дискримінація забезпечують 

зростання лояльності кінцевих споживачів щодо трансформації класичних 

ринків у багатосторонні як на національному, так і на міжнародному рівнях.  

Методи конкурентної боротьби на багатосторонньому ринку також 

зазнають змін. При ціновому аналізі конкуренції основні труднощі полягають 

у виборі критеріїв ціноутворення, які залежать від виду фірм-платформ. Так, 

Л. Філістраччі класифікував фірми-платформи як транзакційні та 

нетранзакційні. Відповідно для кожного виду розробив окрему модель 

ціноутворення, що максимізує прибуток та забезпечує зростання рівня 

задоволення потреб кінцевих споживачів. Нетранзакційні фірми-платформи 

встановлюють плату тільки для рекламодавців (виробників, продавців), а для 

кінцевих споживачів ціна за доступ до платформи дорівнює нулю 

(наприклад, Google, Facebook) [149, c. 38–45].  

Транзакційні фірми-платформи стягують плату за кожну укладену 

угоду між продавцем та покупцем. Відповідно до умов, що встановлюються 
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фірмою-платформою, також може стягуватися плата за вхід на ринок. Однак, 

така практика в сучасних умовах використовується вкрай рідко, оскільки 

встановлення плати за доступ до мережі фірми-платформи для суб’єктів, 

еластичність за ціною яких найбільша, не дає можливості подолати 

«проблему курки та яйця». Відповідно компанія в довгостроковому періоді 

буде змушена вийти з ринку.  

А. Агарвал та його співавтори визначили, що рівень цін, який 

максимізує прибуток посередника, залежить від того, як змінюватимуться 

витрати однієї групи учасників в результаті зміни кількості учасників інших 

груп, а також від оперативності отримання інформації щодо стану 

ринку [199, c. 3438–3442]. 

При аналізі впливу ціни на конкурентоспроможність фірми необхідно 

враховувати особливість процесу ціноутворення на сучасному 

багатосторонньому ринку, а саме: цінова дискримінація забезпечує зростання 

добробуту. Витрат зазнають не всі суб’єкти, а тільки деякі з них, зазвичай це 

виробники, продавці, рекламодавці, проте кінцеві споживачі не сплачують за 

послуги та товари, які надають фірми-платформи. Це пояснюється тим, що 

лояльність покупців є вищою, ніж цінність продавців, оскільки вони 

допомагають подолати «проблему курки та яйця». Дана закономірність 

доведена в математичній моделі А. Агарвала та його співавторів. Якщо 

витрати перемикання (використання мережі іншої платформи) однієї групи 

учасників більші, ніж у іншої, а інформація старіє повільніше, то фірма-

платформа встановить для неї ціну входу вищу  порівняно  з іншою групою, а 

з часом перенесе на неї усі ключові витрати. Такі дії нададуть можливість в 

результаті залучити більшу кількість споживачів, а за допомогою мережевих 

ефектів досягти компанії швидкого зростання частки на ринку та подолати 

«проблему курки та яйця» [199, c. 3438–3458].  

Для споживачів хоч і встановлюється нульова плата за користування 

технологічною платформою, а витрати перемикання (перехід на мережу 

конкурента) оцінюються як незначні, проте, це буде спостерігатися тільки на 
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початковому етапі взаємодії з платформою, оскільки з часом цінність 

платформи для кінцевого споживача зростає. Деякі із авторів назвали цей 

феномен «прив’язування до платформи». До основних методів 

«прив’язування» зараховують такі: гейміфікація, персоналізація, реєстрація, 

контент-маркетинг, супутні послуги, ексклюзивні контракти та інші.  

Щодо виробників, то для них витрати на початковому етапі будуть 

доволі високими, але зі зростанням кількості учасників в інших групах 

витрати будуть знижуватися, а цінність зростатиме.  

Якщо фірма-платформа тільки увійшла на ринок,  кількість груп 

учасників та обсяг їх попиту не визначені,  то продавці, що першими 

увійдуть на  ринок, повинні компенсувати усі витрати із забезпечення роботи 

посередника, однак після подолання «проблеми курки та яйця» мережеві 

ефекти забезпечать істотне зниження витрат на одиницю продукції, 

максимально високі прибутки порівняно з класичним ринком, а також 

зниження транзакційних витрат.  

Незважаючи на те, що ціна є лише одним із методів конкурентної 

боротьби, вона привернула увагу вчених більше, ніж нецінові методи. У 

більшості зарубіжних публікацій, присвячених дослідженню конкурентних 

відносин на багатосторонніх ринках, ціна залишається центральним 

параметром при їх аналізі. Науковцями напрацьовано досить велику кількість 

теоретичних моделей, присвячених розробленню моделей оптимального 

ціноутворення на ринку, норми прибутку для фірм-платформ за певних умов 

на ринку (Ж. Тіроль, М. Армстронг, Д. Еванс, Дж. Чой, Г. Тан та ін.).  

Посередник може використовувати цінові методи конкуренції тільки 

після залучення критичної маси учасників та отримання лояльності кінцевих 

споживачів. 

На багатосторонніх ринках оптимальний рівень цін на одній стороні 

ринку може бути нижчим за витрати або нульовим, тобто фірми із зіставними 

товарами або послугами все частіше використовують нецінові методи 

конкуренції. На нашу думку, в умовах розвитку багатосторонніх ринків у 
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таких галузях, як, наприклад, охорона здоров’я, де ціна входу відсутня, 

нецінові методи конкуренції набувають все більшого значення та потребують 

детального аналізу, оскільки їм притаманні нові характеристики та 

особливості.  

Американська дослідниця Н. Джаст виокремлює три основні методи 

нецінової конкуренції на багатосторонніх ринках: інновації, 

конфіденційність, якість [183, c. 173–175]. 

Дж. Паркер визначає шість основних методів конкурентної боротьби 

між фірмами-платформами: запобігання використання мережі конкурентів, 

шляхом обмеження доступу, підтримка інновацій, використання інформації, 

партнерство на противагу злиттям та поглинанням, захоплення 

вдосконалення мережі [218, c. 204–228]. 

Обмеження доступу. Платформи розробляють правила, методи, 

способи, які перешкоджають одній або декільком групам учасників 

паралельно використовувати мережі платформ-конкурентів, оскільки 

внаслідок мережевих ефектів це призводить до зниження ефективності 

взаємодії для всіх груп учасників та скорочення рівня прибутку посередника. 

Обмеження розміщення у різних мережах – основна конкурентна тактика 

фірм-платформ. 

Підтримка інновацій. Фірми-платформи за рахунок особливого ресурсу 

– мережі – створюють нову вартість – бази даних, за реалізацію яких 

отримують додаткові прибутки. Також розвиток технологічних платформ дає 

змогу створювати нові товари та послуги, які приваблюють все більшу 

кількість агентів. Тому посередники націлені на постійне інноваційне 

вдосконалення своїх мереж, що забезпечує максимізацію їх прибутку та 

конкурентні переваги на ринку.  

Використання інформації. Перенесення ринкових відносин у 

віртуальний простір дало змогу фірмам-платформам не тільки оптимізувати 

взаємодію продавців та покупців, а й отримувати прибуток від інформації 

про їх поведінку. Здатність відстежувати, збирати та аналізувати поведінку 
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суб’єктів ринкових відносин у режимі реального часу підвищує 

конкурентоспроможність посередників та збільшує їх інвестиційну 

привабливість. Дж. Паркер, М. ван Альстін та С. Чаударі виокремлюють два 

способи використання інформації: тактичний та стратегічний. Тактичний 

метод націлений на вдосконалення мережі в режимі реального часу, 

вирішення поточних недоліків. Стратегічний спосіб допомагає оптимізувати 

витрати у перспективі, відстежити, хто створює, контролює та направляє 

потоки цінності у мережі з метою підвищення ефективності діяльності фірми. 

Партнерство на противагу злиттям та поглинанням. Фірма-

платформа укладає угоди партнерства з продавцями, виробниками та іншими 

суб’єктами, допускаючи на ринок з метою мінімізації ризиків.  

Захоплення мережі. Фірма-платформа аналізує  технологічні 

платформи конкурентів і за наявності у них нових інструментів або функцій 

створює схожі та запроваджує їх у своїй мережі, що призводить до 

переманювання учасників. У разі успіху ця стратегія призводить до 

феномену – захоплення конкурента. 

Вдосконалення мережі. Фірми-платформи конкурують шляхом 

поліпшення якості мереж, щоб залучити користувачів, полегшити взаємодію 

між покупцями та продавцями [133, 218, c. 221–228].  

На основі проаналізованих літературних джерел, присвячених 

дослідженню конкуренції на багатосторонніх ринках, нами було виявлено 

такі нецінові методи конкуренції: інновації, якість продукції або послуг, 

репутація, «free-rider problem», продуктову диференціацію, рекламу та 

забезпечення конфіденційності (рис. 1.6).  

Інновації є головним неціновим методом конкуренції, оскільки 

забезпечують ефективне функціонування ринку. Фірми-платформи постійно 

вдосконалюють мережі для розширення кількості учасників, що забезпечує 

максимізацію прибутку.  

Продуктова диференціація. Багатосторонній ринок характеризується 

динамічністю та постійним розвитком. З метою отримання конкурентних 
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переваг на ринку фірми постійно вдосконалюють продукцію шляхом надання 

додаткових послуг, впровадження інноваційних рішень в перед- та 

післяпродажне обслуговування. 

 

 

Рис. 1.6. Головні методи нецінової конкуренції на багатосторонніх 

ринках 

Джерело: складено автором самостійно. 

Free-rider problem є новим методом і використовується у разі 

конкуренції між багатосторонніми та класичними ринками. Його суть 

полягає в тому, що кінцевий споживач перед тим як купити певний товар на 

багатосторонньому ринку за допомогою фірми-платформи використовує 

суб’єкти класичного ринку для тестування та візуальної оцінки його якості. У 

кінцевому рахунку споживач здійснює покупку на багатосторонньому ринку 

через мережу, а продавці на класичному ринку зазнають збитків. Деякі 

західні економісти стверджують, що даний метод є новим видом 

недобросовісної конкуренції.  

Реклама на багатосторонньому ринку набуває нових характеристик. На 

сьогодні реклама у мережах фірм-платформ вважається найбільш 

ефективною, зокрема за рахунок масштабу впливу. Реклама стає одним їх 

основних джерел фінансування інновацій та розвитку фірм-платформ.  
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Якість продукції на багатосторонніх ринках відіграє ключову роль, а 

репутація – найвища цінність. Конкурентоспроможними на ринку є тільки ті 

фірми, які отримують позитивні відгуки від кінцевих споживачів. Якщо 

продавець не спричинив зниження кількості покупців шляхом постачання 

неякісного товару або надання неякісних послуг, то фірма-платформа як 

структуроутворюючий суб’єкт ринку витіснить з ринку цього суб’єкта з 

метою запобігання зниження економічної вигоди усіх груп учасників.  

Репутація на багатосторонньому ринку є основою ведення бізнесу. 

Взаємозв’язок попиту покупців та продавців стимулює фірми-платформи 

забезпечувати задоволення потреб усіх учасників ринкових відносин, що 

можливо шляхом підтримки позитивних відгуків. Негативна репутація 

спричинює пришвидшення темпів скорочення попиту, тобто втрати частки, а 

в кінцевому результаті вихід з ринку.  

Конфіденційність – найбільш недосліджений неціновий метод 

конкуренції. Фірми-платформи збирають, генерують, обробляють великі бази 

даних завдяки складним алгоритмічним методам з метою отримання 

економічної цінності, тобто володіють великим обсягом конфіденційної 

інформації про суб’єктів ринку. Посередник, який здатний захистити 

конфіденційність учасників, матиме великі конкурентні переваги та зможе 

розширити частку ринку шляхом забезпечення захисту інформації.  

У сучасному гіперконкурентному середовищі, що супроводжується 

постійними технологічними інноваціями, право власності на матеріальні 

активи вже не забезпечує конкурентної переваги, головним чинником для 

досягнення конкурентоспроможності на ринку є гнучкість. Конкуренція – це 

постійний рух, будь-яке лідерство характеризується швидкоплинністю. 

Конкурентні відносини на багатосторонніх ринках за суб’єктним 

складом поділяють на такі види: між фірмами-платформами, між 

продавцями, між продавцями та фірмами-платформами; між розробниками 

цифрових мереж, між фірмами-платформами та класичними посередниками. 

(рис. 1.7).  



64 
 

 

Рис. 1.7. Види конкурентних відносин за суб’єктами 

Джерело: складено автором самостійно. 

Конкуренція між фірмами-платформами – це протистояння фірм-

платформ за право стати галузевим стандартом та лідером на ринку. 

Стратегічна перевага посередника на багатосторонньому ринку заснована не 

на привабливості конкретного продукту, а на силі мережевих ефектів. 

Конкуренція між фірмами-платформами заснована на лідерстві мережі, яке 

забезпечує зростання кількості учасників усіх груп одночасно. Наприклад, 

Sony PlayStation Portable був більш вдалим ігровим пристроєм, ніж iPhone, 

якому не вистачало спеціальних кнопок. Коли Sony, після виходу Apple 

iPhone, випустила на ринок PSP-2000 восени 2007 р., її акції зросли на 10 %. 

Але незабаром платформа iPhone витіснила з ринку PSP завдяки тому, що 

зуміла переманити найбільш цінних учасників ринку – кінцевих споживачів. 

Головна мета платформи – завоювати лояльність кінцевих 

споживачів [218, с. 206–208].  

Конкуренція між фірмою-платформою та класичними посередниками. 

Це конкурентне протистояння «фірми-платформи» та «продуктової 

компанії», інфраструктури та унікального бренду, мережевого та класичного 

ринку. Таксисти проти Uber, Marriott проти AirBnb, Blockbuster проти Netflix, 

Whirlpool, GE і Siemens проти Nest. 

Фірми-платформи з’являються на традиційних low-tech ринках та 

реалізують підривні інновації (disruptive innovations), які змінюють ринок та 

трансформують галузь. Вони швидко приходять на галузеві ринки 
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традиційних посередників і, реалізуючи стратегію галузевого підриву, 

змінюють межі та структуру ринку, правила конкуренції та створюють 

додаткову вартість шляхом ефективної взаємодії мережі продавців та мережі 

покупців. Якщо класичні посередники в своїй галузі стикаються із загрозою 

входу платформи-новачка, то в даному випадку традиційні методи 

конкурентної боротьби не є ефективними. 

Конкуренція між продавцями. Фірми, що належать до однієї групи, 

конкурують за учасників іншої групи. Наприклад, перевізники, що 

приєдналися до платформи Uber, конкурують за кінцевих споживачів, однак 

така конкуренція набуває ознак партнерства, оскільки дуже великий ризик 

зниження попиту кінцевих споживачів, що призведе до послаблення 

мережевих ефектів, підвищення витрат, тобто зниження їх прибутку. На 

багатосторонніх ринках конкуренція менш важлива, ніж співпраця та 

взаємодія. Контроль відносин стає важливішим, ніж контроль над ресурсами, 

оскільки на ринку існує взаємозалежність попиту між групами учасників. 

Конкуренція між розробниками мереж. У сучасних умовах 

розробленням технологічних платформ займаються спеціалізовані компанії, 

між якими виникає конкуренція, оскільки інвестиційне забезпечення даного 

проекту досить високе. Вибір розробника залежить від його репутації, а 

також швидкості розроблення та впровадження інновацій. Ринок  мереж 

характеризується наявністю декількох фірм (потребують 

висококваліфікованих кадрів та значних інвестицій), конкуренція між якими 

досить сильна. 

Конкуренція між фірмою-платформою та продавцем. Фірми-

платформи встановлюють «правила гри» на ринку, тобто можуть обмежувати 

дії певних суб’єктів з метою максимізації прибутку або забезпечення 

зростання добробуту усіх учасників. Дуже часто продавець реалізує 

продукцію за допомогою мережі поза нею з метою збільшення обсягів 

реалізації. Це призводить до ситуації, коли продавець для фірми-платформи 

одночасно є і партнером, і конкурентом.  
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На нашу думку, багатостороннім ринкам в умовах глобалізації 

притаманні такі особливості: 

- інформація – основна цінність на багатосторонньому ринку. 

«Інформація – нова нафта», що забезпечує створення цінності на ринку, 

посилює мережеві ефекти та створює бар’єри входження на ринок;  

- репутація є одним із методів посилення мережевих ефектів, оскільки 

забезпечує зростання попиту на послуги фірми-платформи;  

- зростання вартості особистих даних та конфіденційності – фірма-

платформа збирає, генерує, обробляє великі бази даних за допомогою мережі 

з метою їх реалізації та отримання прибутку, тобто володіє великим обсягом 

конфіденційної інформації про суб’єктів ринкових відносин. Існує ризик, що 

конфіденційна інформація буде неправомірно використана, оприлюднена. 

Посередники на багатосторонньому ринку, що забезпечують захист 

особистої інформації, завойовують довіру споживачів і тим самим 

збільшують їх купівельну лояльність у довгостроковому періоді; 

- розширення географічних та товарних меж ринку. Суб’єкти, що 

працюють на багатосторонньому ринку, можуть цілеспрямовано керувати 

мережевими ефектами, щоб не тільки конкурувати на ринку, але й змінювати 

його. З метою послаблення конкуренції між продавцями за частку на ринку, 

що має визначений обсяг, фірми-платформи збільшують місткість ринку 

(наприклад, Amazon створила модель друку за запитом, тобто можливість 

самостійної публікації всередині традиційної книжкової індустрії) або 

створюють альтернативний, який відкриває нові ринки та джерела для 

пропозиції (Airbnb та Uber створили нові ринки паралельно традиційним 

ринкам таксі та готельного бізнесу); 

- цінова дискримінація на ринку забезпечує зростання суспільного 

добробуту. На багатосторонніх ринках для різних груп суб’єктів 

встановлюються різні ціни входу на ринок. Для кінцевих споживачів 

зазвичай вона нижча за постійні витрати або взагалі дорівнює нулю, тоді як 

інші групи суб’єктів компенсують усі витрати. Саме такий алгоритм 
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ціноутворення забезпечує створення мережевих ефектів та зростання 

добробуту усіх учасників ринку;  

- конкуренція набуває форми співробітництва, а не протистояння. 

Якщо раніше кожен учасник ринку намагався максимізувати власний 

прибуток, то на сьогодні співпраця між учасниками є запорукою успіху, 

оскільки посилення мережевих ефектів досягається спільними зусиллями. 

Учасники ринку спільно створюють вартість, а згодом розподіляють її між 

собою. Фірми-платформи максимізують прибуток, уникаючи руйнівного 

впливу конкуренції, але при цьому підтримують її між виробниками, 

продавцями з метою збільшення лояльності кінцевого споживача;  

- складність застосування антимонопольного законодавства. На 

багатосторонніх ринках зловживання домінуючим становищем платформ-

монополістів дуже важко довести, оскільки на сьогодні немає єдиного 

підходу до визначення товарних та географічних меж ринку, методів 

вимірювання частки на ринку, впливу вертикальних обмежень та ін.  

В умовах розвитку цифрових технологій фірми-платформи набувають 

глобального значення. Найбільш сильні та популярні стають ще сильнішими. 

Дрібні або поглинаються (як соціальна мережа Gowalla була поглинена та 

закрита Facebook), або не в змозі увійти на ринок через бар’єри, що 

встановлюються лідерами. Такі компанії, як Google, Facebook, Amazon, eBay 

характеризуються високою фінансовою стійкістю, основною метою яких є 

максимізація прибутку, а не задоволення потреб суспільства. Фірми-

платформи з одного боку, забезпечують розвиток економіки та створюють 

нові товари та послуги, а з іншого – зловживають домінуючим становищем з 

метою максимізації прибутку. Для вирішення даної суперечності виникає 

дослідження необхідності регулювання багатосторонніх ринків в умовах 

посилення глобалізаційних процесів. 
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1.3. Необхідність регулювання багатосторонніх ринків 

 

Аналіз економічних відносин на багатосторонніх ринках довів, що з 

розвитком цифрових технологій ринкова влада фірм-платформ, які є 

структуроутворюючими суб’єктами цих ринків, стрімко зростає. Це є 

наслідком дії сильних позитивних мережевих ефектів: чим більше покупців 

та продавців використовують мережу посередника для здійснення обміну, 

тим більшу вигоду вони отримують, тим вища ринкова вартість фірми-

платформи. Ситуація на ринку, де одна або декілька фірм-платформ 

отримали стійку перевагу, в науковій літературі отримала назву «переможець 

отримує все» .  

Дослідники багатосторонніх ринків стверджують, що ситуація 

«переможець отримує все» виникає на ринках, де фірма-платформа володіє 

таким ресурсом, який задовольняє потреби усіх груп учасників, тобто 

забезпечує стійку конкурентну перевагу на ринку. Ця унікальна мережа 

спонукає користувачів взаємодіяти, використовуючи дану фірму-платформу 

та не використовувати інші, що володіють суміжними мережами. Дж. Паркер 

зазначає, що до таких сил належать: економія на пропозиції зростання, сильні 

мережеві ефекти, висока вартість використання декількох мереж або перехід 

від однієї до іншої, неможливість нішевої спеціалізації [218, с. 218–220]. 

На нашу думку, фірма-платформа на багатосторонньому ринку може 

зберігати домінуюче становище шляхом: 

 – постійного вдосконалення мережі, що забезпечує створення стійких 

позитивних мережевих ефектів; 

– забезпечення постійного вдосконалення способів задоволення потреб 

покупців як найбільш чутливої групи суб’єктів; 

– стимулювання зростання попиту відразу усіх груп учасників; 

– забезпечення конфіденційності та безпеки даних; 

– укладання ексклюзивних контрактів; 

– безоплатний вхід на ринок суб’єктів; 
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– «прив’язування» кінцевих споживачів шляхом укладання контрактів з 

виробниками товарів-комплементів;  

– злиття та поглинання фірм-платформ, що пропонують товари 

(послуги)-субститути; 

– створення нових товарів та послуг, розроблення яких потребує 

великих інвестицій. 

Найважливішим чинником, що забезпечує фірмі-платформі лідируючі 

позиції на ринку, є інвестиції в інновації. Посередник, залучаючи критичну 

масу учасників, отримує високі прибутки, оскільки зі зростанням їх кількості 

транзакційні витрати на одиницю продукції прямують до нуля. Ці прибутки 

фірма-монополіст інвестує у інноваційний розвиток мережі, створення нових 

видів товарів та послуг, захист учасників тощо. Фірми-платформи, що 

входять на ринок, досить часто не можуть конкурувати з монополістом без 

ресурсу, який є революційною інновацією. Новачок, що входить на ринок зі 

схожою мережею, не зможе подолати «проблему курки та яйця», навіть якщо 

перехід не вимагатиме матеріальних витрат, оскільки з часом у кінцевого 

споживача виникає психологічна залежність від обраної платформи. Тільки 

великі переваги та додаткові послуги змусять користувачів змінити 

посередника, а фірму завоювати нішу на ринку.  

Зростання ринкової влади фірм-платформ на багатосторонньому ринку 

ставить перед науковцями питання щодо необхідності їх регулювання. Такі 

платформи, як Airbnb, Uber, Upwork  є монополістами на ринках та 

відіграють все більшу роль у світовій економіці, соціальній, політичній 

сферах, а питання їх регулювання стає актуальнішим, оскільки протягом 

останніх років кількість судових позовів щодо зловживання ними 

домінуючим становищем на ринку та завдання шкоди економіці, екології, 

культурі або суспільству в цілому невпинно зростає. У науковій економічній 

літературі на сьогодні немає єдиного підходу щодо того, чи потрібно 

регулювати багатосторонні ринки. Умовно погляди науковців можна 

поділити на три групи:  
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– немає необхідності участі держави у регулюванні багатосторонніх 

ринків, оскільки монополізм сприяє зростанню суспільного добробуту;  

– механізм державного регулювання класичних ринків є дієвим і для 

багатосторонніх; 

– розвиток багатосторонніх ринків вимагає створення нового механізму 

державного регулювання та розроблення відповідної законодавчої бази щодо 

обмеження зловживання домінуючим становищем платформи та захисту 

економічної конкуренції.  

Прихильники відмови від державного регулювання багатосторонніх 

ринків стверджують, що державні норми часто перешкоджають конкуренції 

та гальмують інновації, а не захищають споживачів та забезпечують 

зростання економіки. На думку фахівця в галузі корпоративного управління 

та державного регулювання А. Шлейфера, потрібно зважати на рівень 

корупції в державі; в країнах, де спостерігається незначний рівень корупції, 

регулювання ринків, спрямоване на соціальний захист населення, може 

призвести до зростання добробуту та розвитку економіки [237, c. 439–451]. 

Повністю відмовитися від державного регулювання неможливо, 

оскільки його метою є забезпечення не лише економічної вигоди учасників 

ринку, а й виконання важливих соціальних функцій. Саме тому, на нашу 

думку, основним завданням для владних структур, теоретиків права, 

економіки та представників бізнесу є визначення того, якою мірою держава 

повинна регулювати багатосторонні ринки та чи враховують їх особливості 

чинні законодавчі акти. 

Дослідники багатосторонніх ринків визначають такі проблеми, що 

виникають при державному регулюванні багатосторонніх ринків: доступ до 

платформи; справедливе ціноутворення; захист персональних даних та 

безпека; національний контроль інформаційного капіталу; потенційні 

маніпуляції фірм-платформ споживачами та ринком в цілому; трудове 

законодавство; податкова політика (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5. 

Можливості та загрози регулювання багатосторонніх ринків 

Об’єкт 

регулювання 

Загрози Можливості 

Доступ на ринок Сповільнення інновацій за 

рахунок зменшення доходів 

фірм-платформ; зростання ціни 

товарів та послуг 

Розвиток цифрової економіки, 

посилення конкуренції між 

продавцями та фірмами-

платформами 

Цінова 

дискримінація  

Зниження ефективності взаємодії 

суб’єктів ринку 

Захист деяких груп суб’єктів 

ринку (дрібні фірми), реалізація 

протекціоністської політики 

держави 

Система 

оподаткування 

Підвищення вартості товарів та 

послуг, що пропонуються 

фірмами-платформами та 

продавцями 

Зростання податкових 

надходжень держави, зниження 

рівня тіньової економіки 

Трудові 

відносини 

Зниження реального доходу 

працівників, послаблення 

розвитку фрілансерства 

Підвищення добробуту 

малозабезпечених верств 

населення, захист прав 

найманих працівників 

Контроль за 

базами даних 

Зниження інвестиційної 

привабливості фірм-платформ, 

уповільнення інноваційного 

розвитку багатосторонніх ринків, 

зниження ефективності процесу 

обміну між суб’єктами 

Захист економічної 

конкуренції, розвиток 

національної економіки, 

підвищення ефективності 

державного управління 

Національний 

контроль 

інформаційного 

капіталу 

Послаблення мережевих ефектів, 

послаблення конкуренції між 

продавцями та фірмами-

платформами, підвищення ціни 

товарів та послуг 

Розвиток національної 

економіки, захист вітчизняних 

виробників, забезпечення 

економічної та інформаційної 

безпеки держави 

Джерело: розроблено автором. 

 

Регулювання доступу на багатосторонні ринки може сповільнити 

інновації, у зв’язку з чим споживачі будуть позбавлені переваг 

технологічного прогресу, що забезпечує розвиток динамічного 

конкурентного ринку. Цей феномен отримав назву «інерція доступу», який 

характеризує здатність мережевих ефектів сповільнювати або запобігати 

створенню нових досконаліших мереж. Якщо одна або кілька фірм-платформ 

домінують на багатосторонньому ринку завдяки силі мережевих ефектів, 

вони будуть намагатися сповільнювати темпи розвитку інновацій, щоб 

захистити себе від витрат на оновлення та ризиків втрати частки ринку. 

Т. Ейзенманн та Дж. Паркер у своїх дослідженнях стверджують, що 
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обмеження платформою-монополістом конкуренції між учасниками в 

довгостроковому періоді підвищить добробут кінцевих споживачів та 

підтримуватиме більш високий рівень інновацій [217, с. 3015–3032]. 

Регулювання державою вільного доступу на ринок може здійснюватися за 

рахунок створення фірм-платформ з державною формою власності, що 

забезпечить прискорення процесу цифровізації економіки та посилення 

конкуренції між фірмами-платформами та продавцями. 

Цінова дискримінація на багатосторонніх ринках є швидше правилом 

аніж винятком. Компанії з сильними позитивними мережевими ефектами 

можуть максимізувати прибуток, встановлюючи для однієї або декількох 

груп учасників ціни рівні нулю, отримуючи дохід від продажу продуктів або 

послуг, які пропонують третій стороні ринку. Діючі інструменти 

антимонопольного регулювання стосовно хижацького ціноутворення не  

ефективні для багатосторонніх ринків, оскільки не враховують мережеві 

ефекти та зростаючу віддачу від масштабу. Регулювання цінової 

дискримінації може забезпечити захист дрібних продавців, які не в змозі 

субсидіювати інших суб’єктів. З метою протекціоністської політики та 

розвитку певного ринку в межах національної економіки обмеження цінової 

дискримінації забезпечить економічне зростання [143, 144].  

Однією з головних властивостей та одночасно загрозою, що виникає в 

процесі розвитку багатосторонніх ринків, є концентрація фірмою-

платформою великих баз даних про економічну поведінку суб’єктів 

(уподобання кінцевих споживачів, фінансові потоки та ін.). Умовно право 

власності переходить до платформи, тобто порушуються права фізичних осіб 

щодо конфіденційності особистих даних. Деякі науковці стверджують, що 

посередники самостійно будуть забезпечувати захист персональних даних та 

безпеку, оскільки їх порушення спричинить зниження попиту відразу в усіх 

аспектах, тобто максимально швидке скорочення частки ринку.  

Яскравим прикладом є звинувачення, висунуті проти компанії 

Cambridge Analytica за незаконне використання особистих даних 50 
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мільйонів користувачів Facebook для того, щоб вплинути на результат 

президентських виборів у США в 2016 році. Це звинувачення викликало 

резонанс та, з одного боку, спонукало Facebook вдосконалити систему 

захисту персональних даних, а з іншого – оцінити масштаб впливу платформ 

на світову економіку та потребу в оновленні законодавчої бази для зниження 

негативних наслідків, що виникають у процесі їх діяльності [68].  

Правила національного контролю над доступом до даних в умовах 

тотального розвитку мережевих зв’язків значно ускладнюються. Створення 

загальної міжнародної мережі надає можливість фірмам, що працюють на 

багатосторонніх ринках, скорочувати витрати, отримувати інформацію в 

реальному часі, здійснювати більш точний аналіз та прогнозування, що 

допомагає ефективніше задовольняти постійно зростаючі потреби 

споживача. Національне законодавство щодо локального зберігання даних 

частково блокує розвиток загальної бази даних. Науковці, практики та 

представники владних структур не можуть дійти консенсусу щодо 

необхідності національного контролю над доступом до даних, та на сьогодні 

це питання залишається відкритим і потребує додаткового теоретичного 

обґрунтування.  

Ще одним важливим питанням, що виникає в процесі розвитку 

багатосторонніх ринків, є система оподаткування. Фірми-платформи, що 

поєднують виробників, споживачів, рекламодавців та інших учасників по 

всьому світу реєструються як товариства з обмеженою відповідальністю, 

акціонерні товариства, державні підприємства та навіть як громадські 

організації, однак поточні механізми оподаткування не враховують 

специфіку багатосторонніх ринків, а саме те, що географічно віддалені 

учасники ринку (виробники, кінцеві споживачі, платформи та ін.) спільно 

створюють цінність у віртуальній мережі. Перед економістами постають 

питання: хто сплачуватиме та хто отримуватиме податки з продажу? Чи 

повинні податки сплачуватись за місцем розташування виробника, кінцевого 



74 
 

споживача чи місцем реєстрації фірми-платформи? Відповіді на ці питання 

мають важливе економічне та політичне значення [104,107, 249]. 

Виникнення фірм-платформ, що займаються працевлаштуванням, 

створює нові проблеми державного регулювання у процесі контролю та 

вимірювання національного та регіонального ринку праці. Фрілансери часто 

використовують декілька посередників під час пошуку роботи та з легкістю 

переходять з однієї на іншу, наприклад, водії можуть приймати замовлення 

як від Uber, так і від Lyft. Як наслідок, відповідні органи державної влади 

отримують недостовірну інформацію стосовно рівня безробіття, що відіграє 

важливу роль у процесі розроблення економічної та політичної програми 

розвитку національної економіки [2]. 

Платформи-монополісти створюють нові способи та методи 

зловживання домінуючим становищем, які законодавством не заборонені і 

відповідальність за них не передбачена. Продавці та покупці, що взаємодіють 

за допомогою фірми-платформи або конкуренти, які отримують збитки від 

таких дій, змушені в судовому порядку вирішувати спори у зв’язку з 

відсутністю в нормативно-правових та законодавчих актах теоретичного 

обґрунтування багатосторонніх ринків.  

 Дж. Паркер, М. ван Альстін та С. Чаударі у своїх працях стверджують, 

що державне регулювання багатосторонніх ринків повинно бути помірним та 

доволі виваженим, оскільки суб’єкти часто самостійно ліквідують провали 

ринку без участі держави. А в тих випадках, коли монополісти на 

багатосторонніх ринках зловживають домінуючим становищем, потрібно 

зважати на позитивні та негативні наслідки для суспільства в цілому, 

оскільки в короткостроковій перспективі монополісти можуть обмежувати 

конкуренцію на ринку, однак у довгостроковому періоді такі дії призведуть 

до зростання суспільного добробуту [132, 218, с. 221–240].  

Сьогодні науковці та представники органів державної влади все більше 

схиляються до необхідності створення законодавчих актів з приводу 

регулювання економічних відносин на багатосторонніх ринках.  
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Х. Коскі та Т. Кречмер вперше розробили механізм адаптації чинної 

законодавчої бази в умовах розвитку фірм-платформ. Дана схема передбачає, 

що ринки з сильними мережевими ефектами можуть спричинити появу нових 

провалів ринку, а метою держави є недопущення зловживання домінуючим 

становищем і уникнення перешкод на шляху впровадження нових 

технологій [190, с. 89–113]. 

Д. Еванс у своїй праці «Управління поведінкою користувачів 

багатосторонніх платформ» (2012) стверджує, що перед внесенням змін у 

законодавчі акти необхідно визначити: чи має фірма-платформа діючу 

внутрішню систему регулювання; чи використовується система регулювання 

для скорочення негативних зовнішніх ефектів, які шкодять платформі, чи для 

обмеження конкуренції та зловживання домінуючим становищем на ринку; 

якщо внутрішня система регулювання спрямована на зловживання 

домінуючим становищем, то необхідні відповідні дії з боку держави [135].  

Однією з основних переваг багатосторонніх ринків є те, що лідерство 

на ринку дуже недовготривале, на думку дослідників у сфері державного 

регулювання багатосторонніх ринків та фірм-платформ У. Максвелла та 

Т. Пенарда, домінуюча фірма ніколи не зможе відчути себе захищеною і 

змушена постійно рухатися, щоб не втратити частку ринку та не дозволяти 

іншим фірмам швидко вдосконалювати мережі. Саме це змушує 

монополістів обмежувати конкуренцію та зловживати домінуючим 

становищем, про що свідчить низка антимонопольних розслідувань щодо 

зловживання ринковою владою таких платформ, як Google, Visa, MasterСard, 

Uber, Facebook та ін. [218].  

Сьогодні в науковій літературі не існує чіткого переліку критеріїв щодо 

визначення того, які дії учасників багатосторонніх ринків обмежують 

конкуренцію.  

На думку представників російської школи економіки А. Шастітко та 

О. Паршиної від якості проведення аналізу ринку залежить, чи будуть ті чи 

інші дії учасників багатосторонніх ринків порушувати антимонопольне 
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законодавство. Етапи проведення аналізу стану конкуренції на 

багатосторонніх ринках повинні здійснюватися з урахуванням специфіки 

даних ринків, зокрема: 

 визначення географічних та товарних меж ринку повинне відбуватися з 

урахуванням існування кількох груп суб’єктів; 

 взаємозамінність товарів або послуг повинна встановлюватися для всіх 

груп учасників; 

 під час оцінки розміру ринку необхідно враховувати транзакції між 

усіма групами учасників ринку; 

 при оцінці бар’єрів входження варто розрізняти об’єктивні структурні 

бар’єри та бар’єри, що цілеспрямовано створюються для обмеження входу 

нових учасників [85, с. 5–18].  

При антимонопольному розслідувані та розробленні законодавчої бази 

для захисту економічної конкуренції на багатосторонніх ринках найперше та 

найбільш складне питання – це визначення географічних та товарних меж 

ринку. До науковців, що досліджують дану проблематику, зараховують 

У. Максвелла, Т. Пенарда, Ф. Дженні та ін.  

Визначення товарних та географічних меж ринку є одним із найбільш 

складних завдань, оскільки багатосторонні ринки характеризуються 

динамічністю, тобто на таких ринках за рахунок постійного розвитку 

інновацій виникають нові товари та послуги, що розширюють товарні межі 

ринку, а також спостерігається високий рівень диференційованості. 

Товарні межі багатосторонніх ринків можна визначити на конкретний 

момент, у процесі антимонопольного розслідування фірма-платформа може 

створити нові товарні групи. Також на багатосторонньому ринку досить 

важко визначити товари-замінники для формування товарних груп.  

Аналізуючи антимонопольні справи, порушені проти фірм-платформ, 

можна зробити висновок, що позиція антимонопольних органів з питання 

визначення продуктових меж багатосторонніх ринків не завжди була 

однозначною, тому що посередник може створювати два абсолютно різні 
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види товарів або послуг, однак попит між ними взаємозалежний. Наприклад, 

компанія Facebook працює на ринку надання соціальних послуг та на ринку 

реклами одночасно, особливістю є те, що попит між ними взаємопов’язаний, 

а послуга стає «пакетною», тобто користуватися мережею без реклами 

неможливо.  

Географічні межі ринку визначити найважче, оскільки 

структуроутворюючим суб’єктом на багатосторонньому ринку є фірма-

платформа, яка, за рахунок переходу у віртуальний простір здійснює свою 

діяльність на глобальних ринках без матеріальних активів, а її основною 

метою є залучення якомога більшої кількості учасників. Якщо фірми-

платформи зловживають домінуючим становищем, то негативні ефекти 

виникають для всіх учасників ринку, тобто проблема має глобальний 

характер. Однак, на сьогодні, не зважаючи на ці особливості, антимонопольні 

органи обмежують географічні межі ринку національним кордоном (або 

декількох країн), що не дає можливості повною мірою оцінити негативні 

наслідки від монополізації. 

У дослідженні Організації економічного співробітництва та розвитку 

(OECD), присвяченому аналізу антимонопольної політики на 

багатосторонніх ринках з метою визначення географічних та товарних меж 

ринку пропонується використовувати адаптований SSNIP-тест (Small but 

Significant Non-transitory Increase in Price). Розглядаються чотири найбільш 

поширені ситуації на багатосторонніх ринках: 

 ринки, на яких здійснюються транзакції, – ціна входу для всіх груп 

учасників більша нуля; 

 ринки, на яких здійснюються транзакції, – ціна для однієї із груп 

суб’єктів дорівнює нулю; 

 ринки, на яких не здійснюються транзакції, – ціна входу для всіх груп 

учасників більша нуля; 

 ринки, на яких не здійснюються транзакції, – ціна для однієї із груп 

суб’єктів дорівнює нулю [224, c. 40–41]. 
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Для ринків, на яких здійснюються транзакції, необхідно перевіряти 

загальний ефект від подорожчання товару, тобто ефект від суми цін, 

сплачених кожною групою суб'єктів ринку. Для ринків, на яких не 

здійснюються транзакції, необхідно перевіряти ефект від зростання цін для 

кожної групи окремо. 

Однак, для аналізу багатосторонніх ринків необхідно враховувати 

непрямі мережеві ефекти, оскільки вони зменшують прибутковість від будь-

якого підвищення цін, тобто SSNIP-тест може дати хибні результати. Якщо 

підвищити ціни для однієї групи учасників фірми-платформи, то це 

автоматично призведе до скорочення прибутку в інших груп, що не враховує 

стандартний SSNIP-тест. 

На ринках, де ціна хоча б для однієї зі сторін ринку дорівнює 0, 

більшість науковців пропонують використовувати адаптований SSNDQ-тест 

(Small but Significant Non-transitory Decrease in Quality), за яким враховується 

якість товарів та наданих послуг. Під час проведення SSNDQ-тесту 

необхідно враховувати непрямі мережеві зв’язки між суб’єктами ринку. 

Якщо для визначення меж традиційних ринків SSNDQ-тест використовується 

не часто внаслідок складності вимірювань на практиці, то для 

багатосторонніх ринків цей тест є доволі дієвим, оскільки якість продукції 

визначає силу дії мережевого ефекту, тобто як зміниться кількість елементів 

інших груп. Відповідно до вищезазначених досліджень інструменти 

визначення меж для традиційних ринків є дієвими і для багатосторонніх 

ринків за умови врахування особливостей багатосторонніх ринків, зокрема 

дію мережевих ефектів та зростаючу віддачу від масштабу [224, c. 13–15]. 

Науковці, що досліджують багатосторонні ринкові структури 

зазначають, що фірми-платформи умовно можна поділити на два типи: ті, що 

отримують прибуток від кількості транзакцій та ті, що отримують прибуток 

від реклами. Відповідно, будуть по-різному встановлюватися бар’єри 

входження на ринок та виходу з нього.  
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Багатосторонні ринки, де фірми-платформи отримують прибутки від 

реклами, зазвичай для однієї з груп встановлюють ціну рівну нулю, а інші 

групи учасників сплачують завищену ціну, оскільки умовно субсидіюють 

кінцевих споживачів. Для групи суб’єктів, попит яких є найбільш еластичним 

за ціною, посередник буде максимально знижувати ціну, аж поки вона не 

буде дорівнювати нулю, оскільки для нього важливо залучити якомога 

більшу кількість учасників, щоб забезпечити посилення позитивних 

мережевих ефектів та зростаючу віддачу від масштабу. Коли критична маса 

користувачів цієї групи набрана, фірма-платформа буде збільшувати ціну для 

іншої групи, щоб покрити витрати та отримати прибуток. На традиційних 

ринках така ціна вважалася б монопольно високою, однак для 

багатосторонніх ринків таке ціноутворення забезпечує зростання суспільного 

добробуту та частки фірми на ринку. Наприклад, платформа Facebook для 

кінцевих споживачів встановлює ціну на рівні нуля, а витрати покриває та 

отримує прибуток за рахунок інших агентів – рекламодавців (продавців). 

Якщо ринок характеризувати тільки з позиції рекламодавців, то фірма 

встановлює монопольно високі ціни та отримує надприбутки, однак при 

аналізі багатостороннього ринку потрібно враховувати і витрати, які 

виникають в результаті безоплатної взаємодії кінцевих споживачів, а також 

витрати на підтримку роботи мережі – головного ресурсу шляхом інвестицій 

в інновації.  

На традиційних ринках цінова дискримінація визнається як один із 

головних бар’єрів входження на ринок, однак для багатосторонніх ринків 

вона є основою їх ефективного функціонування та забезпечує зростання 

добробуту.  

Щодо впливу інновацій як бар’єру входження на ринок, думки 

науковців розділилися. Д. Кеннеді вважає, що інновації є необхідною 

характеристикою для ведення бізнесу на багатосторонньому ринку. Інновації 

посилюють конкуренцію та знижують бар’єри входження на ринок, оскільки 

у зв’язку з їх розвитком постійні витрати платформ знижуються. Сьогодні 
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ввійти на ринок можуть компанії, що не мають матеріальних активів та 

великих інвестицій, основним завданням є розробка мережі, яка дозволить 

залучити суб’єктів, попит яких є найбільш еластичним за ціною. Лідерство на 

ринку може бути досить короткостроковим і триває, доки на ринку не 

з’явиться посередник-новачок з новою більш ефективною мережею, що 

здатна задовольнити нові потреби споживачів або значно покращити якість 

наявної технології товарів та послуг, які надаються конкурентами [188].  

Німецький економіст В. Волфганг вважає, що на багатосторонніх 

ринках не існує безоплатних товарів та послуг, оскільки фірми-платформи 

акумулюють бази даних про користувачів та використовують їх для 

встановлення ринкових бар’єрів, обмеження конкуренції та посилення 

ринкової влади [224, c. 6–8].  

Науковці стверджують, що механізм вимірювання ринкової влади 

платформи зазнає значних змін. Розглянемо особливості багатосторонніх 

ринків, що безпосередньо впливають на ринкову владу фірми.  

Частка ринку та концентрація. Частку ринку досить важко визначити 

для платформ, оскільки необхідно враховувати дію мережевих ефектів. На 

багатосторонніх ринках необхідно визначати частку усіх суб’єктів фірми-

платформи, а згодом оцінювати частку ринку в рамках загальної аналітичної 

структури, враховуючи взаємозалежність попиту між учасниками. Також 

потрібно зважати на те, що деякі суб’єкти ринку виступають у ролі покупців 

та конкурентів одночасно. 

Маржа, рентабельність та ціноутворення. Відсутність єдиного 

підходу до питань ціноутворення та отримання прибутку на багатосторонніх 

ринках призводить до ускладнення вимірювання ринкової влади за 

допомогою показників маржі та рентабельності. Виконуючи послідовний 

підхід, описаний вище, можна вимірювати маржу або прибуток для кожної 

групи учасників, а потім врахувати силу циклів зворотного зв’язку для 

отримання правильних висновків щодо ринкової влади. Визначення маржі 
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тільки однієї суб’єктної групи призведе до помилки в результатах 

дослідження. 

Одинична та множинна адресація. На багатосторонніх ринках 

користувачі іноді використовують кілька конкуруючих фірм-платформ 

паралельно, наприклад, щоб збільшити ймовірність пошуку відповідного 

партнера для транзакції, що може вплинути на конкуренцію між 

посередниками. Якщо велика частка щонайменше однієї групи учасників 

використовує одночасно декілька мереж, що належать різним фірмам для 

того, щоб задовольнити певний обсяг попиту попит, то це може створити 

компенсаційний фактор щодо обмеження ринкової влади. 

Ступінь диференціації. Диференціація товарів або послуг, що надають 

різні фірми-платформи, має неоднозначний вплив на конкуренцію на ринку. 

З одного боку, платформа, яка не має конкурентів на ринку, як правило, має 

широкий спектр повноважень порівняно з фірмою, яка повинна враховувати 

поведінку конкурентів. Відповідно, збільшення диференціації продуктів 

знижує конкурентний тиск і відповідно збільшує ринкову владу як на 

класичних ринках, так і на багатосторонніх. Проте, з іншого боку, в контексті 

потенційного ризику виходу на ринок диференціація товарів та послуг 

фірми-платформи, як правило, пом’якшує цей ризик, зокрема в поєднанні з 

клієнтами, що використовують множинну адресацію. Отже, в такому аспекті 

посилення диференціації може знизити (майбутню) ринкову владу, оскільки 

забезпечує співіснування на ринку декількох альтернативних мереж. 

Бар’єри входу та розширення, включаючи витрати на перемикання, як 

джерело ринкової влади. Оцінка ринкової влади повинна включати аналіз 

бар’єрів входу. Фірма навряд чи матиме ринкову владу за відсутності 

суттєвих бар’єрів. Бар’єри входження на багатосторонній ринок 

встановлюються для всіх груп учасників, однак вони можуть відрізнятися 

відповідно до умов, що склалися на конкретному ринку. В умовах 

формування глобальної цифрової економіки на багатосторонніх ринках 

економічні бар’єри поступаються місцем технологічним.  
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Доступ до даних. Особливістю багатосторонніх ринків є концентрація 

великих обсягів інформації, які фірми-платформи можуть використовувати 

для створення додаткових переваг та посилення ринкової влади на ринку.  

Представники теорії галузевих ринків спробували вдосконалити 

стандартні показники вимірювання ринкової влади для багатосторонніх 

ринків, проте підходи науковців призводять до протилежних висновків. Так 

Д. Еванс стверджує, що індекс Лернера та Херфіндаля – Хіршмана 

неможливо розрахувати для багатосторонніх ринків у зв’язку з 

асиметричною ціновою структурою (ціни для одних суб’єктів ринку не 

пов’язані з їх витратами, а пов’язані з еластичністю попиту за ціною на всіх 

сторонах ринку, силою непрямих позитивних мережевих ефектів та 

загальною вартістю фірми-платформи) [137, 141].  

Однак, М. Тремблей спробував визначити індекс Лернера для 

багатосторонніх ринків. Ринкова влада платформи X на багатосторонньому 

ринку визначається так:  
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,                                               (1.2) 

де     – індекс Лернера (визначення ринкової влади); 

          – прибуток платформи Х; 

          – постійні витрати платформи Х; 

           – загальний дохід платформи Х; 

         
  – ціна платформи Х для сторони  ; 

         
  – граничні витрати платформи Х для сторони  ; 

          
  – попит сторони   на платформі Х [248]. 

На нашу думку, такий підхід може бути використаний для визначення 

ринкової влади невеликих незалежних фірм-платформ, що працюють на 

одному ринку, однак може демонструвати хибні результати для платформ, 

що є великими конгломератами та одночасно працюють на декількох ринках 

(Google, Microsoft, Sony та ін.).  
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Ще одним важливим напрямом регулювання багатосторонніх ринків є 

аналіз злиттів та поглинань. А. Косніта-Ленглейс та П. Аффельбт 

проаналізували інструменти вимірювання ринкової влади внаслідок злиття 

двох фірм-платформ. Науковці трансформували індекс зростання цінового 

тиску (UPPІ) та зробили такі висновки: 

– зростання цінового тиску на одну із груп учасників може спричинити 

падіння цін для інших груп внаслідок мережевих ефектів; 

– зростання цінового тиску може бути підсилене або послаблене 

залежно від характеру мережевих ефектів, тобто мережеві ефекти можуть 

бути і негативними; 

– якщо мережеві ефекти односторонні, то стандартний індекс UPPІ 

може використовуватися тільки для тієї групи суб’єктів, що виграє від них. 

А. Косніта-Ленглейс та П. Аффельбт у своїх працях визначають, що у 

випадку злиття фірм-платформ результати окремої оцінки кожної групи 

учасників будуть хибними, оскільки необхідно застосовувати інструменти, 

які враховують мережеві ефекти, що виникають між усіма суб’єктами 

ринку [224, с. 92–94].  

П. Аффельбт вперше запропонував формулу індексу валового 

зростання цінового тиску (GUPPI) для багатосторонніх ринків, а А. Косніта-

Ленглейс доопрацювала його для можливості вимірювання зростання 

цінового тиску після злиття двох платформ за умови можливості зміни цін з 

обох сторін ринку [123]. 

Законодавчо закріплені способи зловживання домінуючим 

становищем, що спричиняють зниження суспільного добробуту на класичних 

ринках, повинні інтерпретуватися по-новому на багатосторонніх, оскільки 

призводять до абсолютно нових наслідків.  

На нашу думку, чинну законодавчу базу щодо захисту конкуренції на 

ринках, а також недопущення зловживання фірмами-платформами 

монопольним становищем необхідно переглянути, доповнити та внести 

уточнення з урахуванням особливостей, що притаманні багатостороннім 
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ринкам. Розглянемо основні способи зловживань, характерні для класичного 

ринку, та як вони працюють на багатосторонньому ринку. 

Встановлення, підтримання монопольно високої або монопольно 

низької ціни товару – встановлення монопольно високих або низьких цін на 

ринку може розглядатися як тимчасове явище та забезпечувати зростання 

загального добробуту учасників у довгостроковому періоді. Також при 

аналізі даної ситуації необхідно враховувати ціни для інших суб’єктів, 

оскільки для однієї групи учасників ціни можуть бути нижчими за граничні 

витрати або дорівнювати нулю, а для іншої – ціни, вищі від конкурентних за 

рахунок субсидіювання кінцевих споживачів.  

Нав’язування умов договору, не вигідних для фірми чи таких, що не 

належать до предмету договору – для багатосторонніх ринків даний вид 

зловживань набув особливого значення, оскільки фірми-платформи зазвичай 

створюють додаткові продукти, що не можливо використати без 

підключення до її мережі. Яскравим прикладом є смартфони корпорації 

Apple, які можуть використовувати тільки додатки платформи Apple. 

Економічно, або технологічно необґрунтоване скорочення, або 

припинення виробництва товару. Продавці або фірми-платформи можуть 

припиняти реалізацію товарів та надання послуг у зв’язку зі зниженням 

попиту та ризиком втрати частки на ринку. Багатосторонні ринки 

характеризуються динамічністю та скороченням життєвого циклу товару. 

Розвиток інновацій забезпечує створення нових більш якісних товарів, що 

можуть задовольнити постійно зростаючі потреби споживачів, що змушує 

фірми на ринку припиняти виробництво одних товарів задля можливості 

збільшення частки ринку та задоволення потреб споживачів.  

Цінова дискримінація. Становлення різних цін для різних груп 

суб’єктів на двосторонніх ринках забезпечує зростання кількості учасників та 

підвищує загальний добробут. Ціна та якість більше не є основою 

ефективного функціонування фірми на ринку, кількість діючих та майбутніх 
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учасників фірми-платформи – основа для досягнення рівноваги на ринку та 

зростання добробуту.  

Бар’єри входу на ринок. Інновації та концентрація декількома фірмами 

великих обсягів персональних даних про учасників ринку можуть бути 

використані для створення бар’єрів входу на ринок. Однак деякі дослідники 

стверджують, що перевага доступу до даних про поведінку учасників є 

відносною, оскільки вони не є винятковими. Платформа-монополіст не може 

заборонити користувачам розкривати ту ж інформацію іншим фірмам, 

неможливо «приватизувати» дані користувача.  

На думку деяких науковців, інновації створюють бар’єри входження на 

багатосторонній ринок, оскільки потребують значних інвестицій для 

розвитку та підтримки, однак, на думку інших вчених, вони є основною 

умовою розвитку багатосторонніх ринків та дають можливість знизити 

значущість економічних бар’єрів. Отже, не виявлено консенсусу щодо 

потенційного антиконкурентного впливу володіння базами даних про агентів 

ринку та інновацій. 

Злиття та поглинання. Наукові висновки щодо наслідків злиттів та 

поглинань на багатосторонніх ринках для суспільства також не є 

однозначними. Прихильники багатосторонніх ринків стверджують, що 

злиття фірм-платформ зазвичай сприяє розширенню товарних меж ринку, 

забезпечує задоволення нових потреб споживачів, тобто збільшує вигоду для 

всіх суб’єктів ринку, знижує ціну на товари та послуги. Однак, посередник 

після злиття перетворюється на монополіста, що може зловживати 

домінуючим становищем шляхом підвищення цін, зниженням якості послуг 

тощо. Зауважимо, що такі суперечливі висновки ускладнюють роботу 

антимонопольних органів та потребують створення додаткових інструментів 

контролю фірм після злиття.  

Конфіденційність. Платформи, яким вдалося приєднати велику 

кількість учасників та за рахунок цього отримати монопольне становище на 



86 
 

ринку, можуть використовувати бази даних для обмеження конкуренції на 

ринку шляхом створення додаткових бар’єрів.  

Змова. За умови зростання непрямих мережевих ефектів та їх 

асиметричності між двома сторонами, змову на багатосторонньому ринку 

важче підтримувати, оскільки необхідно враховувати взаємозалежність 

попиту між групами учасників. На практиці множинна адресація зменшує 

ймовірність виникнення змови між фірмами-платформами.  

Вертикальні обмеження. Для визначення вертикальних обмежень на 

багатосторонніх ринках можна використовувати і традиційні інструменти, 

однак потрібно зважати на те, що встановлення таких обмежень на 

початковій стадії життєвого циклу фірми може бути необхідним для набору 

критичної маси користувачів з найбільш еластичним попитом. Встановлення 

вертикальних обмежень для однієї групи користувачів може посилювати 

мережеві ефекти, максимізуючи цінність, що створюється від їх взаємодії.  

Укладання ексклюзивних угод. На багатосторонніх ринках укладання 

ексклюзивних контрактів зазвичай пов’язано з можливістю підключення до 

інших мереж, тобто уникнення множинної адресації. На класичних ринках 

ексклюзивні угоди розглядаються як метод обмеження конкуренції та 

посилення ринкової влади, однак для багатосторонніх ринків такі висновки 

не завжди є правильними.  

Укладання ексклюзивних контрактів може посилювати владу фірми на 

ринку та призвести до монополізації. Однак, однією із особливостей 

багатосторонніх ринків є те, що існування одного або декількох гравців на 

ринку забезпечують зростання суспільного добробуту порівняно з 

конкуренцією завдяки зростаючій віддачі від масштабу.  

Отже, проаналізувавши наукову літературу, присвячену питанням 

регулювання багатосторонніх ринків, можна зробити висновок, що усі 

науковці погоджуються з тим, що на сучасному етапі виникла необхідність 

оновлення законодавчої бази щодо регулювання багатосторонніх ринків з 

метою недопущення зловживання фірмами-платформами монопольним 
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становищем з урахуванням їх особливостей. Однак між дослідниками 

багатосторонніх ринків точиться дискусія щодо того, якою мірою необхідно 

регулювати ці ринки та чи необхідно обмежувати монополізм посередників 

на державному рівні.  

На нашу думку, монополія на багатосторонньому ринку завдяки 

мережевим ефектам та взаємозалежності попиту між учасниками забезпечує 

зростання добробуту, максимізації прибутку та інноваційного розвитку 

галузі. Фірми-платформи мають схильність до зловживання домінуючим 

становищем. У рамках діючого законодавства антимонопольні органи 

стикаються з проблемою аналізу цих ринків та оцінкою негативних наслідків 

від зловживання домінуючим становищем. В умовах постійного розвитку 

багатосторонніх ринків більшість європейських держав та міжнародних 

організацій активно почали впроваджувати нормативно-правові акти щодо 

регламентування діяльності фірм-платформ як на законодавчому, в межах 

окремої держави, так і на міжнародному рівні.  

 

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі наукової роботи розглянуто теоретичні засади 

дослідження багатосторонніх ринків, а саме: висвітлення еволюції 

теоретичних засад дослідження багатосторонніх ринків; розкриття сутності, 

характерних ознак та видів багатосторонніх ринків; обґрунтування 

необхідності їхнього регулювання. 

1. Виокремлено такі п’ять етапів еволюції теорій багатосторонніх ринків: 

дослідження мереж, мережевих зв’язків, мережевих ефектів, аналіз 

класичних двосторонніх та багатосторонніх ринків, висвітлення 

особливостей функціонування багатосторонніх ринків у глобальній цифровій 

економіці. Останній етап визначено як такий, що характеризується 
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міждисциплінарним підходом до аналізу надскладних економічних відносин, 

що виникають у сучасному світогосподарському просторі. Вивчення ґенези 

та еволюції теорії багатосторонніх ринків дало змогу виокремити новітні 

напрями та проблематику наукових досліджень у цій сфері, а саме: їх 

сегментування, функціонування та оподаткування фірм-платформ, 

модифікацію конкурентної політики та інструментарію антимонопольного 

регулювання цих ринків, виявлення специфіки багатосторонніх ринків 

медичних послуг, позиціонування краудсорсингових фірм-платформ як 

структуроутворюючих суб’єктів на багатосторонньому ринку праці, аналіз 

ефективності фірм-платформ у державному секторі. 

2. Виконано теоретичний аналіз підходів до визначення багатосторонніх 

ринків та запропоновано визначення багатостороннього ринку як сукупності 

економічних відносин, що виникають між продавцями, покупцями та 

посередниками (фірмами-платформами) і характеризуються наявністю 

позитивних мережевих ефектів. Автором визначено, що термін 

«двосторонній ринок», який часто зустрічається у науковій літературі за 

проблематикою дисертаційного дослідження, означає один із видів 

багатосторонніх ринків та використовується для спрощення аналізу та 

математичного моделювання (аналогічно до двофакторної моделі виробничої 

функції).  

3. Порівняльний аналіз класичного та багатостороннього ринків надав 

можливість дійти висновку, що головною відмінністю між класичним та 

багатостороннім ринком є специфічний суб’єктний склад, наявність 

мережевих ефектів та перехід у віртуальний простір, який забезпечує 

виникнення зростаючої віддачі від масштабу. 

4. У дисертації доповнено класифікацію багатосторонніх ринкових 

структур за рівнем конкуренції з урахуванням кількості посередників на 

ринку. Це дало змогу виокремити нові види ринків: «моносазонія», 

«олігосазонія», «полісазонія». 
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5. Охарактеризовано конкурентні відносини на багатосторонніх ринках за 

суб’єктним складом, а саме: між фірмами-платформами, між продавцями, 

між продавцями та фірмами-платформами; між розробниками цифрових 

мереж, між фірмами-платформами та класичними посередниками. 

6. Результати аналізу еволюції теоретичних засад досліджень та 

визначення сутності багатосторонніх ринків дали можливість обґрунтувати 

необхідність регулювання багатосторонніх ринків шляхом розроблення 

методики їх економічного аналізу з урахуванням мережевих ефектів при: 

визначенні товарних та географічних меж ринку; дослідженні конкурентних 

відносин між суб’єктами ринку; оцінці монопольної влади фірм-платформ; 

аналізі злиттів фірм-платформ; визначенні конкурентного рівня цін на товари 

та послуги тощо. 

Основні положення цього розділу були викладені у таких публікаціях 

автора: [13], [15], [22], [24], [176], [178]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК БАГАТОСТОРОННІХ РИНКІВ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1. Тенденції та суперечності розвитку багатосторонніх ринків в 

умовах глобальної цифрової економіки 

Технології є головним фактором економічного зростання національної 

економіки в умовах глобалізації та основою для формування цифрової 

економіки. Вони забезпечують розвиток інновацій, підвищення 

конкурентоспроможності товарів та послуг на глобальних ринках. 

Індустріальна економіка характеризувалася накопиченням 

матеріальних активів, збільшенням кількості робітників, великими 

фінансовими витратами. Цифровій економіці притаманні такі особливості: 

інформація стає основним ресурсом на ринку; зростає кількість посередників 

за рахунок переміщення у віртуальний простір; матеріальні активи не 

впливають на ринкову вартість фірм; не зношуються цифрові ресурси, однак 

швидко старіють; географічні межі визначаються межами мережі Інтернет; 

пришвидшується процес товарного обміну; значно знижується рівень витрат, 

а отже і ціна товару або послуги тощо [32, с. 375]. 

У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення поняття 

«цифрова економіка» (з англ. «digital economy»). Під цифровою економікою 

часто розуміють економіку, яка ґрунтується на цифрових та комп’ютерних 

технологіях. Цифрова економіка – це трансформація економічної системи, 

ініційована масовим впровадженням та засвоєнням цифрових технологій. У 

«Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–

2020 роки» цифрова економіка означає «діяльність, в якій основними 

засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як 

числові, так і текстові» [40]. 
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В умовах розвитку цифрових технологій всі фази виробництва 

зазнають змін. Відбувається перехід на цифрову взаємодію на всіх етапах 

створення вартості товару, елементи якої взаємодіють між собою в режимі 

реального часу за допомогою фірм-платформ.  

Фірми-платформи є одним із головних суб’єктів, що забезпечують 

розвиток цифрової економіки, оскільки підвищують результативність 

діяльності компаній, урядових установ та забезпечують зростання 

суспільного добробуту. 

Визначимо загальні тенденції розвитку багатосторонніх ринків в 

умовах цифрової економіки (табл. 2.1):  

Таблиця 2.1. 

Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах  

цифрової економіки 

Тенденції Характеристика 

Виникнення глобальних 

ринків нових товарів та 

послуг 

Використання особливого ресурсу – цифрової мережі 

забезпечує виникнення нових товарів та послуг і ринків, 

що набувають ознак глобальних 

Зростання рівня 

автоматизації та 

прискорення бізнес-процесів 

За рахунок переходу у віртуальний простір та 

функціонування фірм-платформ зростає рівень 

автоматизації та прискорення бізнес-процесів фірмами, 

що працюють на багатосторонніх ринках 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

фірм на глобальних ринках 

Підвищення конкурентоспроможності фірм на 

глобальних ринках за рахунок використання ресурсу 

цифрової мережі, яка забезпечує пришвидшення 

процесу обміну між продавцями та покупцями та 

скорочення рівня витрат 

Зменшення неліквідних 

активів у фірм-платформ 

Зменшення неліквідних активів у фірм-платформ 

призводить до підвищення рентабельності та 

максимізації прибутку у короткостроковому періоді 

Зниження ціни на товари та 

послуги 

Зниження ціни на товари фірм-платформ на 

багатосторонньому ринку за рахунок мінімізації 

транзакційних витрат та підвищення ефективності 

обміну 

Зростання ролі держави в 

управлінні мережевими 

ефектами 

Зростання ролі держави в управлінні мережевими 

ефектами, що виникають між суб’єктами ринку в мережі 

Інтернет 

Джерело: розроблено автором. 
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 виникнення глобальних ринків нових товарів завдяки розвитку фірм-

платформ;  

 зростання рівня автоматизації та прискорення бізнес-процесів фірмами, 

що працюють на багатосторонніх ринках;  

 підвищення конкурентоспроможності фірм на глобальних ринках за 

рахунок використання ресурсу цифрової мережі;  

 зменшення неліквідних активів у фірм-платформ з метою підвищення 

рентабельності та максимізації прибутку у короткостроковому періоді;  

 зниження ціни на товари фірм-платформ на багатосторонньому ринку 

за рахунок мінімізації транзакційних витрат та підвищення ефективності 

обміну;  

 зростання ролі держави в управлінні мережевими ефектами, що 

виникають між суб’єктами ринку в мережі Інтернет.  

Розглянемо деякі тенденції розвитку багатосторонніх ринків 

детальніше.  

Підвищення конкурентоспроможності фірм на глобальних ринках. В 

умовах глобалізації під тиском технологічних інновацій докорінно 

змінюються ринки та економічні відносини між продавцями, покупцями, 

виробниками, постачальниками та іншими суб’єктами. Основними 

конкурентними перевагами фірм на багатосторонніх ринках є такі: постійний 

інноваційний розвиток, посилення диференційованості товарів та послуг, 

динамічність прийняття рішень, репутація, розширення географічних меж від 

національних до глобальних тощо. Опитування, проведене фірмою McKinsey 

виявило, що 90 % із 300 експертів з американських, німецьких та японських 

найбільших компаній вважають, що постійний розвиток інновацій, яким 

характеризується цифрова економіка, значно покращить 

конкурентоспроможність та ефективність фірм. Головним суб’єктом у 

ланцюзі створення вартості стане кінцевий споживач, а виробники за 

допомогою фірм-платформ намагатимуться задовольнити постійно зростаючі 

потреби споживача в онлайн-режимі, тобто кінцевий споживач продукту 
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зможе брати участь у створенні товару [174, с. 2–3]. Відповідно, в умовах 

цифрової економіки конкурентні переваги матимуть компанії, які здатні 

миттєво реагувати на запити кінцевого споживача та точно прогнозувати 

його поведінку та вподобання, що можливо лише за допомогою фірм-

платформ, оскільки вони дають змогу ще й мінімізувати транзакційні 

витрати.  

Зростання ролі держави в управлінні мережевими ефектами. Ще 

вчора фірми-платформи визначалися як такі, що забезпечують зростання 

суспільного добробуту, а сьогодні ці фірми звинувачують у тому, що вони є 

антиконкурентними, такими, що зловживають домінуючим становищем та 

руйнують демократію. Антимонопольні органи частіше застосовують 

штрафні санкції, органи державної влади впроваджують законодавчі акти для 

обмеження монополізації. На нашу думку, на початковому етапі виникнення 

багатосторонніх ринків фірми-платформи сприяли економічному розвитку та 

зростанню суспільного добробуту, однак в умовах цифрової економіки вони 

шукають нових способів зловживання монопольним становищем, які не 

регулюються діючими інституціями та законодавчими актами. Це зумовлено 

тим, що конкуренція між посередниками посилюється, лідерство на ринку 

недовготривале.  

Зловживання фірмами-платформами монопольним становищем має 

колосальні негативні наслідки, що потребує втручання держави шляхом 

прийняття нових законів та нормативно-правових актів або внесення змін до 

чинних. З розвитком цифрових технологій забезпечення безпеки даних в 

мережі є одним із основних завдань органів державної                                                  

влади [212, с. 149–206, 224]. 

Зниження ціни на товари та послуги. Позитивні мережеві ефекти та 

зростаюча віддача від масштабу, якими характеризуються фірми-платформи, 

забезпечують підвищення ефективності та пришвидшення процесу обміну 

між продавцями та покупцями. Асортимент товарів та послуг, які 



94 
 

пропонуються у мережі, постійно зростає, що безпосередньо впливає на 

вибір цінової стратегії фірми-платформи.  

Ціна є головним показником, який визначає ефективність діяльності 

фірм. Динамічність розвитку багатосторонніх ринків та постійне розширення 

їх товарних та географічних меж сприяє виникненню нових факторів, що 

впливають на ціноутворення фірм-платформ. Це створює необхідність 

постійного вдосконалення методики визначення оптимальної ціни для фірм-

платформ з урахуванням нових чинників та взаємозв’язків, що виникають 

між усіма учасниками ринкових відносин. Проаналізувавши наукову 

літературу, нами було визначено такі фактори, що впливають на вибір 

стратегії формування ціни фірмою-платформою [27, 240, 241]: 

 позитивні прямі та перехресні мережеві ефекти;  

 еластичність попиту за ціною; 

 чутливість користувачів до ціни та якості;  

 кількість асортиментних груп товарів; 

 витрати фірми-платформи; 

 одинична або множинна адресація; 

 інновації; 

 кількість фірм-платформ на ринку. 

Питанню ціноутворення фірм-платформ присвячена велика кількість 

іноземних публікацій, однак у вітчизняних виданнях ця проблематика не 

висвітлена, що пов’язано з новизною наукового напряму. На основі аналізу 

моделей ціноутворення Г. Тана, Дж. Чжоу, Дж. Райта, Д. Еванса, 

М. Армстронга та інших науковців, нами була розроблена математична 

модель визначення попиту на товари та послуги, що реалізуються у цифровій 

мережі.  

Припустимо, що фірма-платформа 1X M  ( M  – множина L  фірм-

платформ) пропонує 
A
kn  продуктів у 1, Ak m товарних сегментах та конкурує 

із іншими платформами X M  у кожному із них за різними асортиментними 
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групами. Ринок представлений множиною N  конкуруючих товарів        
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продуктової категорії (товари взаємозамінні, тобто 
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Відповідно попит на продукцію i  на платформі 1X  буде постійно 

динамічно змінюватись у часі T   залежно від рівня роялті (комісійних), що 

бажає отримати з кожної транзакції фірма-платформа, та відповідної 

корегованої ціни 
1X

ip  , вектора цін на аналогічний товар на інших платформах 
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Зв’язки між компонентами такі:  

 зростання ціни на аналогічні товари, що пропонуються іншими 

фірмами-платформами 1\M X , позитивно впливають на продаж даної 

компанії 1X : 
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 ; 

 зростання цін на товар в межах платформи 1X  знижує попит 
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 ; 

 зростання попиту на сукупні товари, розміщені на платформі 1X , буде 

впливати на поступове зниження цін на самій платформі (роялті), в свою 

чергу знижувати попит на платформах 1\M X : 
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На основі рівняння попиту визначимо рівноважний рівень ціни, який 

встановлюється на товари та послуги фірм-платформ. Нехай граничні 

витрати платформи на розміщення продукції i  в момент  дорівнюють 

1 0X

ic  , а фіксовані витрати 1XF  не залежать від часового діапазону. Умова 

максимізації дисконтованого безперервного потоку прибутків   :iPF 
 

   1 1

0

X X RPF e d   


 
,                                      (3.3) 

де 0R   – ставка дисконтування.  

Тоді фірма-платформа максимізує власний потік як 
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.             (3.4) 

Розглянемо оптимальну стратегію платформи на невеликому відрізку часу 

 0 
 , при якому прибуток компанії  

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

q p c
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X X X X X X X X XT

i i i
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,         (3.5) 

де 
     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2q = , ,..., ,p = , ,..., ,c , ,...,X X X X X X X X X X X X

K K Kq q q p p p c c c
 – відповідні 

вектора попиту, ціни та граничних витрат платформи 
1X . 

При взаємодії усіх фірм-платформ оптимальна за рівновагою Неша стратегія 

вибору ціни, що максимізує прибуток, описується так: 

· · ·  ·   ·
1 1 1 1 1 1 1 1 1/ /

p : p ,p p ,p , p p
X X X M X X X M X X X

PF PF  
.             (3.6) 

Це пояснюється стратегічною взаємодією усіх гравців на ринку, коли будь-

яка платформа максимізує прибуток 

       \

\

1

, , :j j j j j j

K
X X M X X X XX

i i N i i i

i

PF f p P Q X M p c F




     
,      (3.7) 

де в свою чергу 
 1 2

\ , ..., , , 1,j L
X X X X

N i jQ f P P P X M j L  
                              (3.8) 

 Після низки перетворень оптимізаційне рівняння матиме такий вигляд: 
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Звідси отримуємо:
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де /
j

i i

X

q p
E

 – еластичність попиту за ціною. 

Таким чином отримуємо декомпозицію ціни фірми-платформи за 

оптимальної стратегії за Нешом у деякий момент  : 
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,                             (3.11) 

що демонструє залежність від трьох основних компонентів:  

 граничних витрат 
jX

ic ; 

 норм прибутковості інших товарів платформи jX
: 

 
 \

j

j j

j

X
X X k
i i X

k N i i

q
p c

q


 




; 
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.  (3.12) 

Зменшення неліквідних активів у фірм-платформ. Інновації 

прискорюють економічний розвиток та дають можливість платформам 

утримувати лідерство на ринку, приєднувати максимальну кількість 

учасників з низьким ступенем ризику припинення діяльності або 

реорганізації. За рахунок мережевих ефектів, зростаючої віддачі від 

масштабу та використання цифрових мереж вони досягають глобальних 

масштабів, тобто здатні залучити великий обсяг інвестицій.  
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На початку 2018 р. кількість активних користувачів Facebook сягнула 

2 196 млн осіб, середня кількість запитів Google – 3 500 млн, кількість водіїв 

платформи Uber – 48 млн, кількість пасажирів – 75 млн та ін. Доходи цих 

платформ стрімко зростають, наприклад, доходи від здійснення рекламної 

діяльності платформи Google у 2001 р. становили 0,07 млрд  дол. США, а у 

2017 р. – 95,3 млрд дол. Аналізуючи динаміку зміни доходу Google від 

рекламної діяльності (рис. 2.1), можна стверджувати, що даний показник має 

тенденцію до зростання протягом усього проаналізованого періоду. Дохід 

Google від рекламної діяльності становить 13 % від обсягу витрат на рекламу 

у світі, Facebook – 7 % [12, 162, 187]. Це свідчить, що в епоху глобальної 

цифрової економіки у фірм, які не володіють неліквідними активами, 

показники рентабельності та прибутку у короткостроковому періоді 

зростають швидшими темпами, ніж у фірми з великими матеріальними 

активами. Ця особливість забезпечує фірмам-платформам конкурентні 

переваги на ринку та підвищення інвестиційної привабливості порівняно з 

іншими компаніями.  

Виникнення глобальних ринків нових товарів та послуг. Цифрова 

економіка створює можливості будь-кому, з будь-яким рівнем доходу 

створити фірму-платформу, однак, не кожній вдається подолати «проблему 

курки та яйця», оскільки конкуренція між компаніями посилюється за 

рахунок переходу у віртуальний простір, асортимент товарів та послуг 

постійно зростає, і кінцевого споживача важко здивувати якимись 

незначними технологічними покращеннями. Лідерства досягають тільки 

фірми, які пропонують нові товари та послуги. Розвиток цифрових 

технологій дав змогу фірмам-платформам не тільки забезпечити ефективну 

взаємодію між продавцями та покупцями, але й створити нові товари та 

послуги. Наприклад, формування баз даних фірмами-платформами зумовило 

виникнення не просто нового виду товару, а й нового глобального ринку.  
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Рис. 2.1. Дохід від реклами бізнес-платформи Google у 2001–2017 

рр., млрд дол. США 

Джерело: складено автором на основі [162]. 

Ще одним прикладом є технологія Blockchain, яка виникла в результаті 

використання фірмами-платформами цифрових мереж. Спочатку вона 

розроблялася для цифрового валютного ринку, однак сьогодні адаптована 

для використання на інших ринках та стала одним із найбільш 

високовартісних товарів. Технологія Blockchain активно використовується 

для отримання конкурентних переваг на багатосторонньому фінансовому 

ринку. Так, компанія Deloitte, використовуючи платформу Ethereum 

розробила комплекс технологічних рішень на основі Blockchain, які дали 

можливість одному із індійських банків реорганізувати випуск акредитивів. 

Такі рішення допомагають залучити більшу кількість клієнтів, оскільки 

знижують фінансові ризики та збільшують ефективність діяльності 

фінансової установи. Аналітики компанії Accenture стверджують, що 

технологія Blockchain демонструє великі перспективи для розвитку 

багатостороннього ринку логістичних послуг за рахунок підвищення 

ефективності та надійності надання послуг. За даними Міжнародної 
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корпорації даних (Global Data Corporation), у 2018 р. глобальні витрати на 

технологію Blockchain досягнуть 2,1 млрд дол. США, що більше ніж вдвічі 

перевищує 945 млн дол., витрачені в 2017 р. Очікується, що в 2021 р. річні 

витрати становитимуть 9,7 млрд дол. США [210, 233]. 

Цифрова економіка відкриває перед світовою економікою широкі 

можливості зростання, але і водночас висуває абсолютно нові виклики. На 

нашу думку, найбільш вагомими суперечностями, які виникають у процесі 

розвитку багатосторонніх ринків, є такі: між посиленням ринкової влади фірм-

платформ та розвитком конкуренції; між зниженням значимості економічних 

бар’єрів входження на ринок та зростанням технологічних бар’єрів; між 

посиленням позитивних мережевих ефектів та зловживанням фірмами-

платформами домінуючим становищем на ринку; між економічним зростанням 

та зростанням рівня безробіття та інші (рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Суперечності розвитку багатосторонніх ринків 

Джерело: розроблено автором самостійно. 

Між посиленням ринкової влади фірм-платформ та розвитком 

конкуренції. Фірми-платформи як структуроутворюючі суб’єкти 

багатосторонніх ринків забезпечують розширення товарних та географічних 

меж ринків, підвищення ефективності процесу обміну, трансформацію 
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мережі, що зумовлює мінімізацію транзакційних витрат, використання 

активів, зниження ціни на товари та послуги тощо. За допомогою цих переваг 

фірми-платформи швидкими темпами здобувають лідерство на ринку, а їх 

ринкова вартість протягом декількох років зростає у десятки разів.  

Тенденція посилення ринкової влади деяких фірм-платформ, таких як 

Amazon, Google, Facebook, Uber, Airbnb та інших викликає все більше 

занепокоєння серед економістів-теоретиків, представників бізнесу та владних 

структур. Це відображається у численній кількості публікацій не тільки в 

науковій літературі, а й у засобах масової інформації (наприклад: The 

Economis «Конкуренція в цифрову епоху: як приборкати технічних 

титанів» [121], Forbes «Портативність даних та конкуренція між 

технологічними платформами» [234] тощо). Посилення ринкової влади фірм-

платформ призвело до зростання кількості антимонопольних розслідувань. 

С. Гелловей з Нью-Йоркського університету закликав до розпаду «великої 

четвірки» (Amazon, Apple, Facebook і Google), стверджуючи, що ці фірми-

платформи отримують більшу цінність, ніж створюють, особливо при 

розгляді питань зайнятості та оподаткування. Аналогічно Л. Хан з Інституту 

відкритих ринків та Юридичної школи Єльського університету виступає за 

перегляд та зміну існуючої антимонопольної політики для вирішення 

негативних практик таких фірм-платформ, як Amazon. Інші науковці 

закликають створити так званий «мережевий суд», який буде контролювати 

дискримінаційну та антимонопольну поведінку з позиції вертикально 

інтегрованих платформ [234].  

У 2016 р. Центром глобального підприємства було проведене 

дослідження географічного розташування штаб-квартир найбільших фірм-

платформ за розміром ринкової капіталізації (рис. 2.3), результати якого дали 

змогу зробити висновок про їх нерівномірний розподіл. Експертами було 

проаналізовано 176 найбільших компаній, із яких лідерами за кількістю 

успішно діючих платформ є Азія та Північна Америка – 47 % та 36 % 

відповідно, але лише 15 % у Європі (3 % із яких належать Німеччині). 
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Південна Америка та Африка взагалі практично не беруть участі у 

формуванні багатосторонніх риків. Це свідчить, що найбільш 

конкурентоспроможними у світовій економіці в умовах цифрової економіки 

будуть такі країни, як США, Китай, Японія, Німеччина [144, c. 10]. Згідно з 

дослідженням, у виграші залишаться розвинені країни. Саме вони отримають 

потенційні вигоди від цифровізації економіки. Водночас країни, що 

розвиваються, ризикують серйозно відстати, в першу чергу внаслідок великої 

кількості середньо- і низькокваліфікованої робочої сили, яка просто не 

потрібна в нову епоху тотальної автоматизації.  

 

 

Рис. 2.3. Розподіл фірм-платформ за місцем реєстрації, 2016 р., %  

Джерело: складено автором на основі [144]. 

Отже, фірми-платформи можуть, з одного боку, забезпечувати 

зростання суспільного добробуту, а з іншого – зловживати домінуючим 

становищем. Така суперечність є однією з найбільш дискусійних серед 

науковців та практиків, оскільки на сьогодні не можливо визначити межу, де 

фірма-платформа припиняє забезпечувати зростання суспільного добробуту 

та починає зловживати домінуючим становищем. Ключовим питанням у 
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подоланні цієї суперечності є вдосконалення методів вимірювання ринкової 

влади фірми-платформи.  

Між економічним зростанням та зростанням рівня безробіття. У 

процесі розвитку багатосторонніх ринків виникає парадокс, коли економіка 

та рівень безробіття зростають одночасно. Багатосторонні ринки, що 

розвиваються завдяки інноваціям, потребують все більш 

висококваліфікованих фахівців, які здатні створювати технології та мережеві 

блага. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі припустили, що до 

2020 р. цифровізація спричинить скорочення робочих місць по всьому світу 

більше, ніж на 7 млн осіб. Експерти з Оксфордського університету 

прогнозують, що до 2030 р. штучний інтелект замінить майже 50 % робочих 

місць. Також аналітики стверджують, що в умовах глобальної цифрової 

економіки фірми-платформи забезпечать автоматизацію монотонних 

процесів, однак, буде відчуватися потреба в «творчих» кадрах, які здатні 

мислити креативно [125].  

Між зниженням значимості економічних бар’єрів входження на ринок 

та зростанням технологічних бар’єрів. Фірми-платформи створюють нові 

можливості ведення бізнесу фізичним особам, знижуючи витрати на вхід на 

ринок. Це відбувається за рахунок того, що фірма-платформа відшукує нові, 

додаткові способи монетизації доходів, такі як рекламна діяльність, продаж 

даних, аналітичні послуги та ін. Конкурентна ціна на ринку стає нижчою, ніж 

середні витрати фірм, які працюють на класичному ринку. Це призводить до 

збитковості, втрати ринкової частки та виходу з ринку. Для того, щоб увійти 

на ринок, фірмам потрібно створювати відповідні технологічні умови, що 

забезпечать зниження граничних витрат, задоволення постійно зростаючих 

потреб споживачів та постійного вдосконалення технологій для підвищення 

конкурентоспроможності. Для подолання проблеми «курки та яйця» фірми-

платформи повинні пропонувати радикально нові послуги та постійно 

вдосконалювати свої мережі. Так, фірми, які першими увійшли на ринок та 

досягли монопольного становища, можуть велику частку прибутків 
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витрачати на технологічне вдосконалення мереж, тим самим створюючи 

бар’єри перед фірмами-новачками.  

Між посиленням позитивних мережевих ефектів та зростанням 

домінуючого становища фірм-платформ.  Цифровізація економіки створила 

умови для розвитку фірм-платформ, які за рахунок позитивних мережевих 

ефектів забезпечують зростання ефективності процесу обміну між 

продавцями та покупцями, мінімізацію транзакційних витрат, розширення 

товарних та географічних меж ринків. Ці переваги забезпечують підвищення 

добробуту споживача, проте зі зростанням кількості учасників фірми-

платформи посилюється її ринкова влада. 

Одним із найбільш дієвих методів посилення мережевих ефектів є злиття та 

поглинання фірм-платформ, що використовують аналогічні технологічні 

ресурси на ринку. Однак науковці та практики дійшли висновку, що злиття 

та поглинання фірм-платформ має подвійний характер: з одного боку 

забезпечує підвищення ефективності діяльності та мінімізацію транзакційних 

витрат за рахунок позитивних мережевих ефектів, що виникають внаслідок 

об’єднання груп учасників цих компаній; а з іншого – обмежує конкуренцію  

та посилює ринкову владу монополістів. 

Однією з найгостріших проблем, що виникають у процесі розвитку 

багатосторонніх ринків, є політика оподаткування фірм-платформ. Фірми-

платформи реорганізують економіку та витісняють з ринку дрібні локальні 

компанії. У зв’язку зі швидким розвитком фірм-платформ виникає низка 

питань щодо політики оподаткування: хто отримуватиме податки з продажу? 

Чи повинні вони виплачуватися за місцем розташування основного 

виробника або збиратися в місці споживання? Чи нараховується ПДВ, яка 

країна його отримуватиме? Ці та інші питання досить активно 

обговорюються науковцями та представниками владних структур. Низький 

рівень оподаткування призводить до зниження цін на товари та послуги 

(витрати на рекламу, ціни на короткострокову оренду житла, послуги таксі та 

ін.) та забезпечує зростання інвестицій в інноваційний розвиток ринків 



105 
 

(розробку нових послуг та способів задоволення потреб споживачів). З 

іншого боку, це свідчить про нерівність умов ведення господарської 

діяльності, тобто порушення законодавства про конкуренцію. Наприклад, 

UberPop – сервіс, що надає послуги перевезення пасажирів без отримання 

дозволів та сплати податків, що знижує ціну на послуги, якими можуть 

користуватися особи з низьким рівнем доходу. Низка країн Європи 

заборонили цю послугу в зв’язку з порушенням законодавства про 

конкуренцію (хижацьке ціноутворення), тим самим знизили попит з боку 

соціально незахищених верств населення [73, 159]. 

Дослідники Дж. Паркер, М. ван Альстін та С. Чаударі у своїх наукових 

працях стверджують, що в умовах цифрової економіки пришвидшуються 

темпи трансформації класичних ринків у багатосторонні [132, 217, 218]. 

Першими відчують зміни такі види ринків:  

- Інформаційно-насичені ринки. На більшості ринків інформація є 

головною цінністю. На думку науковців, чим більша значимість інформації 

на ринку, тим він ближче до того, щоб під впливом невпинного розвитку 

цифрових технологій перетворитися на багатосторонній. Такі висновки 

підтверджуються на практиці, зокрема змінами на медіаринку та ринку 

мобільного зв’язку. Фірми-платформи, які володіють цифровими мережами, 

швидше та якісніше задовольняють потреби кінцевого споживача порівняно з 

великими компаніями з тисячами співробітників. 

- Ринки з великою кількістю посередників. На думку Дж. Паркера, до 

таких ринків належить ринок роздрібної торгівлі та видавничий – це ринки, 

на яких традиційно працює велика кількість постачальників та посередників. 

Ці ринки вже відчули зміни завдяки зростанню кількості фірм-платформ 

таких, як Etsy, eBay, Amazon, що надають змогу придбавати кінцевим 

споживачам товари та послуги, оминаючи посередників, що знижує вартість 

товару, а також самостійно реалізовувати товари без будь-яких додаткових 

витрат. 
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- Високо фрагментовані ринки. В умовах розвитку багатосторонніх 

ринків під впливом глобалізаційних процесів відбувається агрегація видів 

діяльності. Фірми-платформи підвищують ефективність та скорочують 

витрати бізнесу та приватних осіб на пошук товарів та послуг, що 

створюються різними виробниками. Такі фірми, як Etsy, Uber, Airbnb та ін. 

надають клієнтам можливість отримати доступ до тисяч дрібних 

постачальників послуг у режимі реального часу [217, с. 3015–3032].  

-  Ринки, що характеризуються глибокою інформаційною асиметрією. У 

класичній економічній теорії прийнято вважати, що ефективними є ті ринки, 

де усі учасники мають рівний доступ до інформації про товари, ціни, 

вподобання тощо. Однак, велика кількість традиційних ринків 

характеризується асиметрією інформації. Фірми-платформи ж для 

підтримання репутації та посилення лояльності кінцевих споживачів 

намагатимуться надавати їм якомога більше інформації про товари чи 

послуги, а також забезпечують її достовірність. Оскільки конкуренція між 

посередниками посилюється, то кожна така фірма намагатиметься утримати 

кінцевих споживачів за рахунок надання повної інформації. До ринків, де 

асиметрія ускладнює проведення чесних угод, можна зарахувати: ринок 

медичного страхування, іпотечний ринок, ринок утриманих речей та 

інші [218, c. 252–254].  

Основною проблемою, яка виникла в результаті розвитку 

багатосторонніх ринків, є ринкова влада фірм-платформ, яка проявляється 

шляхом створення найбільших баз даних у світі. Цифровізація сприяє 

розвитку інновацій, а отже і фірм-платформ, однак, тільки одиницям вдається 

досягти лідерства на ринку.  

Цифрова економіка створила умови для швидкого розвитку таких 

багатосторонніх ринків, як ринок освітніх послуг, ринок медичних товарів та 

послуг, фінансовий ринок, ринок логістичних послуг, ринок праці. 

Розглянемо тенденції розвитку цих ринків в умовах цифровізації економіки 

та особливості конкурентних відносин, що виникають між їх суб’єктами.  
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Ринок логістичних послуг. Інноваційні досягнення, які змінюють усі 

сфери діяльності людини, не оминули і ринок логістичних послуг. 

Виникнення фірм-платформ на цьому ринку дало змогу фірмам не тільки 

мінімізувати витрати та підвищити ефективність роботи, а й розширити 

товарні межі ринків за рахунок створення нових послуг та поєднання видів 

діяльності. Якщо раніше послуги з доставки здійснювали логістичні 

компанії, які не завжди обирали оптимальний маршрут доставки внаслідок 

відсутності повної інформації (наприклад, про затори, аварії тощо), то 

сьогодні фірми-платформи забезпечують надання логістичних послуг не 

тільки фірмам, а й фізичним особам-підприємцям, пропонуючи найбільш 

ефективний спосіб доставки, мінімізуючи матеріальні витрати та витрати 

часу. Представники логістичних компаній, що працюють «по-старому» 

стверджують, що фірми-платформи такими діями обмежують конкуренцію 

шляхом хижацького ціноутворення для витіснення з ринку компаній, що не 

прагнуть долучитися до багатостороннього ринку. Однак такі звинувачення 

часто є безпідставними, оскільки зниження ціни відбувається за рахунок 

підвищення ефективності внаслідок вдосконалення мереж.  

Розвиток цифрових технологій надає значні конкурентні переваги 

фірмам, що працюватимуть на багатосторонньому ринку логістичних послуг. 

Основними методами підвищення конкурентоспроможності є нецінові 

методи: реклама, зокрема в соціальних мережах, додаткові послуги, акції, 

відсутність асиметрії інформації, безпека та ін.  

Ринок праці. Багатосторонній ринок праці почав формуватися 

нещодавно. Науковці зазначають, що за рахунок постійного розвитку 

інновацій ринок зазнає колосальних змін. Створення платформ забезпечить 

можливість поділу складних задач на прості за допомогою новітніх 

«розумних» алгоритмів, які зможуть виконувати сотні співробітників, а 

згодом алгоритми будуть об’єднувати результати в одне ціле. Mechanical 

Turk від Amazon вже використовує такі технології для виконання багатьох 

проектів.  
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Внаслідок розвитку багатостороннього ринку праці фрілансерство, 

самозайнятість, робота за договором підряду тощо набуватимуть все 

більшого значення. Виникнення краудсорсингових фірм-платформ дає змогу 

шукати та пропонувати роботу в режимі реального часу. Союз фрілансерів 

визначив, що третина американських працівників уже виконує роботу на 

умовах фрілансу. Це призведе до загострення конкуренції між працівниками, 

які прагнуть гнучкості та свободи, та тих, хто надає перевагу стабільності та 

передбачуваності або звик покладатися на роботодавця в отриманні 

важливих переваг, таких як страхування здоров’я, внески до пенсійного 

фонду та ін. Фірми ж будуть надавати перевагу фрілансерам, оскільки це 

надасть змогу оптимізувати процес та знизити витрати, внаслідок чого 

ринкова влада краудсорсингових фірм-платформ буде зростати. Ці 

суперечності між суб’єктами ринку, які виникають в умовах глобальної 

цифрової економіки, на нашу думку, можливо вирішити тільки шляхом 

державного регулювання [2, с. 2–10, 106, 27, с. 137–152]. 

Фінансовий ринок. Альтернативні джерела фінансування компаній 

створюють нові способи конкуренції між банківськими установами. Такі 

платформи, як AngelList, дають можливість інвесторам об’єднуватися в 

синдикати, які потім пропонують фінансування стартапам в обмін на пайову 

участь. Незважаючи на це, фінансовий багатосторонній ринок перебуває на 

ранній стадії розвитку, проте суб’єкти ринку за допомогою інноваційних 

досягнень розробляють нові інвестиційні моделі, які реалізуються за 

допомогою фірм-платформ. 

Сучасні фінансові фірми-платформи, наприклад PayPal і Square, 

створили нові способи проведення грошових платежів ( PayPal – онлайн, 

Square – на основі мобільного додатку). Ще одним напрямком розвитку 

багатостороннього фінансового ринку є виникнення криптовалют. 

Здійснення операцій з криптовалютами можливе лише за допомогою фірм-

платформ. 
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Багато аналітиків, які працюють на фінансовому ринку, стверджують, 

що інвестиції в розвиток фінансового багатостороннього ринку – це 

найбезпечніший і потенційно найбільш прибутковий сектор цифрових 

активів в умовах цифровізації. Одними із найбільших фірм-платформ, що 

забезпечують торгівлю критовалютою, є ETH, NEO, EOS та ICX. Конкуренція 

між цими платформами набула характеру жорсткої боротьби у зв’язку з 

невеликим попитом з боку кінцевих споживачів. Однак постійне 

вдосконалення мереж стимулює кінцевих споживачів здійснити перехід у 

площину багатостороннього фінансового ринку. 

Ринок енергетики. Цифровізація економіки надала можливість 

енергетичним компаніям та представникам влади, науковцям, інженерам 

розпочати роботу над впровадженням технології «розумних електромереж», 

яка покращать використання енергії та контроль за нею. Електронні 

інструменти обліку допоможуть простіше застосовувати різноманітні 

системи ціноутворення, які покращать здатність системи реагувати на зміну 

попиту, забезпечать зниження витрат і згладять флуктуації в доступі та 

використанні енергії. Такий підхід дасть можливість подолати природну 

монополію та розвинути конкуренцію на ринку енергетики. 

Новий етап у трансформації енергетичної індустрії – створення фірми-

платформи для торгівлі енергоресурсами, в основі якої лежатиме технологія 

Blockchain. Як зазначається в прес-релізі Commodity Trading Consortium, такі 

гіганти енергетичної галузі, як British Petroleum, Shell і Statoil, банки ING, 

ABN Amro, Societe Generale, а також фірми Gunvor, Koch Supply & Trading і 

Mercuria беруть активну участь у створенні фірми-платформи. Платформа 

буде здійснювати діяльність як незалежна фірма. Основною метою цієї 

платформи є управління транзакціями в галузі енергетики та відмова від 

традиційних паперових контрактів, громіздкої операційної документації на 

користь смарт-контрактів та аутентифікації електронних документів. Зокрема 

використання технології Blockchain надасть можливість скоротити 

адміністративні та операційні ризики, витрати, підвищить надійність та 
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ефективність торгових операцій, а також відкриє нові можливості для 

інноваційних рішень в галузі фінансування даного ринку [41, 120]. 

Отже, проаналізувавши тенденції та суперечності розвитку 

багатосторонніх ринків в умовах глобальної цифрової економіки,  

зауважимо, що інновації призводять до колосальних змін у ринкових 

відносинах. Компанії, які працюють на багатосторонніх ринках, автоматично 

матимуть конкурентні переваги, які створюють фірми-платформи, що 

забезпечить підвищення ефективності, зниження витрат та зростання 

суспільного добробуту одночасно.  

Розвиток мережевих економічних відносин є необхідною умовою для 

підвищення ефективності та інвестиційної привабливості фірм на 

багатосторонніх ринках, а зниження впливу негативних факторів вимагає 

державного регулювання. 

 

 

2.2. Фірма-платформа як структуроутворюючий суб’єкт 

багатостороннього ринку 

 

В умовах цифрової економіки, що характеризується впровадженням 

інновацій у всі сфери життя людини, значимість фірм-платформ зростає. Ці 

компанії уже трансформували такі ринки, як ринок соціальних мереж, 

реклами, роздрібної торгівлі, таксі, оренди житла завдяки постійному 

розвитку технологій. Яскравими прикладами таких платформ є Facebook, 

Google, Amazon, Airbnb, Uber тощо. 

Тенденція посилення ринкової влади платформ ставить перед 

економістами-теоретиками та практиками завдання щодо аналізу їх сутності, 

значимості на сучасних ринках, визначення необхідності їх регулювання як 

на національному, так і на міжнародному рівні.  
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Проаналізувавши наукові дослідження, присвячені аналізу фірм-

платформ як структуроутворюючих суб’єктів багатосторонніх ринків, нами 

було визначено їх відмінності від класичного посередника: 

- створення позитивних мережевих ефектів; 

- право власності на товар залишається у виробника (або продавця); 

- зростаюча віддача від масштабу; 

- виникнення нової цінності – великих баз даних (Big data) в результаті 

взаємодії груп учасників; 

- відсутність матеріальних активів для забезпечення взаємодії між 

продавцями та покупцями. 

Аналізуючи організаційну структуру фірм-платформ, зауважимо, що 

кожна з них може мати різну кількість груп учасників, що обумовлено 

унікальністю ресурсу  –  цифрової мережі. 

Визначимо перелік груп учасників на прикладі фірми-платформи 

Facebook (рис. 2.4). До них потрібно зарахувати: рекламодавців, кінцевих 

користувачів, розробників програмного забезпечення, інвесторів, приватних 

підприємців.  

 

 
 

Рис. 2.4. Схематичний поділ на групи учасників фірми-платформи 

Facebook  

Джерело: складено автором на основі [139]. 
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Кожна з груп характеризується власними особливостями та для кожної 

з них встановлюється індивідуальна плата за входження на ринок. Кінцеві 

користувачі – найбільш важлива група, еластичність попиту за ціною якої 

досить висока, а кількість учасників цієї групи має найбільший вплив на 

кількість учасників інших груп, саме тому доступ до мережі для них буде 

безкоштовним. Рекламодавці та приватні підприємці за доступ сплачують 

завищену ціну, тим самим субсидіюючи кінцевих споживачів. 

Аналітики компанії Accenture виокремили три основних етапи розвитку 

фірм-платформ в умовах цифрової економіки (табл. 2.2): становлення, 

розвиток, зрілість.  

На кожному наступному етапі розвитку платформи розширюють свої 

можливості та дають більше прибутку. Фірми-платформи, які функціонують 

на етапі становлення, становлять більше половини всіх платформ, оскільки 

не здатні залучити достатньої кількості учасників для переходу на наступний 

етап. Платформи, що діють етапі розвитку, пропонують більш складні 

послуги. Платформи на етапі зрілості становлять найменшу частку, але при 

цьому їх середня ринкова вартість найбільша. Аналіз фірм-платформ як 

структуроутворюючих суб’єктів багатосторонніх ринків, надав змогу 

охарактеризувати їх діяльність на різних етапах життєвого циклу. 

Платформи, володіючи цифровою мережею, розпочинають свою 

діяльність з надання однієї-двох послуг (товарів), які мають великі 

конкурентні переваги: як правило, нижча вартість, зручність, висока 

диференціація товарів та послуг, та ін. 

Платформи на початку своєї діяльності зазвичай стикаються з кількома 

безпосередніми конкурентами, які працюють на класичному ринку, але за 

рахунок цієї унікальної технології, що дає змогу отримати конкурентні 

переваги, швидкими темпами досягають лідерства.  
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Таблиця 2.2. 

Характеристика фірм-платформ на різних етапах життєвого циклу 

Показник Становлення  Розвиток Зрілість 

Головна 

особливість 

Подолання 

проблеми «курки та 

яйця» 

Вихід на глобальні 

ринки  
Постійне вдосконалення 

Товари / 

послуги 

Посередницькі 

послуги 

Створення нових 

товарів та послуг  

Основний товар –

інформація (бази даних) 

Географічні 

межі  
Локальний характер  Міжнародні ринки  

Глобальні ринки, межі 

визначаються 

можливостями мережі 

Інтернет 

Суб’єктний 

склад 

Залучення групи, 

попит якої найбільш 

еластичний за ціною 

«Утримання» на 

ринку продавців та 

покупців 

Залучення нових груп 

учасників для посилення 

мережевих ефектів  

Адаптація до 

мінливих вимог 

ринку 

Можливість 

швидкої адаптації 

через невеликі 

розміри 

Уповільнення 

адаптації шляхом 

розширення 

масштабу та 

зростання кількості 

операцій 

Повільна адаптація 

внаслідок розміру фірми 

та складності 

економічних відносин 

між учасниками 

Прибуток Невеликий прибуток  

Прибуток зростає за 

рахунок сильних 

мережевих ефектів 

Надприбутки   

Ресурси 

Володіння 

унікальною 

мережею, що дає 

змогу ввійти на 

ринок 

Постійне 

вдосконалення 

мережі з метою 

зростання кількості 

учасників 

Володіння декількома 

мережами та їх постійне 

оновлення та 

вдосконалення 

Злиття та 

поглинання 

Злиття з великими 

фірмами-

платформами для 

мінімізації ризиків 

Здійснюється для 

розширення меж 

впливу 

Злиття з дрібними 

фірмами для зниження 

конкуренції та 

вдосконалення 

(оновлення) мереж 

Джерело: складено автором на основі [102]. 

В умовах розвитку цифрових технологій фірми-платформи швидкими 

темпами трансформують економічні відносини на багатьох ринках: від ринку 

мобільного зв’язку та платіжних систем до ринку медичних послуг, 

енергетики та освітніх послуг. Перед науковцями постає завдання 

класифікації фірм-платформ. У зв’язку з унікальністю мереж кожної із 

наявних та різною кількістю груп учасників у науковій літературі 

запропонована велика кількість підходів до класифікації фірм-платформ. 

Л. Філістраччі поділяє їх на 2 види: транзакційні (доходи залежать від 
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кількості укладених угод між учасниками) та нетранзакційні (отримують 

доходи шляхом надання додаткових послуг) [149].  

Д. Еванс та Р. Шмалензі, характеризуючи взаємодію, що виникає між 

учасниками, виокремили три види фірм-платформ: 

– платформи для встановлення контактів – забезпечують взаємодію між 

суб’єктами, транзакції можуть здійснюватися поза мережею; 

– платформи для обміну – забезпечують взаємодію між учасниками, 

транзакції здійснюються тільки у мережі; 

– формотворчі платформи – полегшують взаємодію між учасниками та 

займаються розробкою інструментів для створення нової вартості [143]. 

Більш деталізована класифікація фірм-платформ була запропонована 

компанією Platform Hunt: обчислювальні, сервісні, мережевої взаємодії, 

торгові площадки, краудсорсингові платформи, платформи збирання даних, 

платформи поширення контенту [245]. 

На нашу думку, з позиції економіки галузевих ринків, класифікація 

платформ, яку запропонувала Platform Hunt, не враховує усіх видів послуг, 

що надають платформи в умовах глобалізації, та зосереджена на 

характеристиці суто технологічних особливостей. Такий підхід в умовах 

розвитку багатосторонніх ринків та збільшення кількості платформ потребує 

ґрунтовного доопрацювання.  

М. Уенлу виокремлює 11 типів фірм-платформ: комунікаційні (Skype, 

WhatsApp), соціальні (Facebook), медіа- та контент-платформи (YouTube, 

Twitter), сервісні (Hipages), платформи спільного використання активів 

(Uber), продуктові (Ebay), операційні (Visa, PayPal), магазини додатків 

(Android), пошукові (Google) та інші [219]. 

На основі проаналізованої наукової літератури, присвяченої 

дослідженню видів фірм-платформ, нами було виокремлено такі їх 

класифікації: 

1. За масштабом впливу: глобальні, національні, локальні. 
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2. За напрямами діяльності: краудсорсингові, соціальні, операційні, 

торгові та інші. 

3. За формою власності: приватні та державні. 

4. За метою діяльності:  для отримання прибутку, для досягнення 

соціального ефекту. 

Розглянемо детальніше класифікацію фірм-платформ за напрямами 

діяльності (рис. 2.5).  

- Краудсорсингові фірми-платформи забезпечують взаємодію замовників 

(роботодавців) та кваліфікованих або некваліфікованих працівників з метою 

наймання на тимчасовій або постійній основі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Деякі види фірм-платформ за напрямами діяльності 

Джерело: розроблено автором.  

- Соціальні фірми-платформи полегшують взаємодію між конкретними 

учасниками. Цифрові взаємодії можуть набувати форми повідомлення, 

голосового дзвінка, зображення або переказу коштів. Користувачі 

приєднуються до мережі з метою пошуку конкретного суб’єкта, тому 

мережеві ефекти виникають між користувачами.  

- Операційні фірми-платформи надають послуги, які пропонуються 

мережею незалежних постачальників. Мережевий ефект залежить від 
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доступності послуг. Чим більше постачальників послуг – тим вища 

доступність послуги, і в результаті сильніші позитивні мережеві ефекти. 

Прикладами є Uber, Lyft та ін. 

- Торгові фірми-платформи поєднують пропозицію з попитом. Вони 

дають можливість здійснювати обмін товарами та послугами між покупцями 

та продавцями через мережу Інтернет в режимі реального часу. Ціни на 

товари та послуги, що пропонуються у мережі, встановлюються продавцями. 

Наприклад: eBay, Amazon Marketplace, AirBn. 

Становлення платформ як суб’єктів багатосторонніх ринків 

трансформують ринкові відносини шляхом використання унікального 

ресурсу, що забезпечує мінімізацію транзакційних витрат, розширення 

товарних та географічних меж ринків, підвищення ефективності процесу 

обміну та використання активів, зниження ціни на товари та послуги тощо. 

За допомогою цих переваг платформи швидкими темпами здобувають 

лідерство на ринку, а їх ринкова вартість протягом декількох років зростає у 

десятки разів (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Зміна ринкової вартості платформ 2011–2017 рр., млрд дол. 

США  

Джерело: розроблено автором самостійно на основі [272]. 
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Одним із найбільш яскравих прикладів є платформа Uber, яка була 

створена у 2009 р., у 2011 р. її ринкова вартість становила 0,35 млрд дол. 

США. Даний стартап розцінювався інвесторами як високоризиковий та 

збитковий, однак, у 2017 р. ринкова вартість платформи становила 

563,54 млрд дол., тобто зросла у 1610 разів порівняно з 2011 р. Такі темпи 

зростання є вражаючими та обґрунтовують динамічність ринкових відносин, 

що є однією із особливостей багатосторонніх ринків. 

Наприклад, фірма Facebook Inc. була створена у 2004 р., на кінець 2011 

р. її ринкова вартість становила 81,74 млрд дол. США, а у 2017 р. – 517,26 

млрд дол., тобто за 6 років ринкова вартість платформи зросла на 627 %. 

Відповідно до зростання ринкової вартості платформ зростає і чистий дохід 

(рис. 2.7) [272].  

 

 

Рис. 2.7. Лінії тренду чистого доходу платформ, 2012–2017 рр. 

Джерело: розроблено автором самостійно на основі [272]. 
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платформ, які створені протягом останніх 5–10 років. Так, чистий дохід 

платформи Uber у 2013 р. досяг позначки 100 млн  дол. США, а у 2017 р. – 

7,5 млрд дол. Платформа Facebook у 2012 р. дала своїм власникам та 

інвесторам чистий дохід у розмірі 0,5 млрд  дол. США, а у 2017 р. чистий 

прибуток досяг позначки 15,93 млрд  дол. ( додаток  Д) [272].  

З метою визначення переваг фірм-платформ на багатосторонньому 

ринку, нами проаналізована рентабельність посередників Facebook, Alphabet 

(Google) та компаній Walmart та General Motors, взятих випадково з 

генеральної сукупності (табл. 2.3). Рентабельність активів (ROA) – 

фінансовий коефіцієнт, що характеризує віддачу від використання всіх 

активів, показує, скільки чистого прибутку в розрахунку на грошові одиниці 

приносить кожна одиниця активів, що є в розпорядженні фірми. Згідно з 

даними, наведеними у таблиці, коефіцієнт ROA для фірми-платформи 

Facebook протягом 2016-2018 р. становив у середньому 21,17 %, що у 3,3 

рази перевищує значення цього ж показника для компанії Walmart (6,34 %) та 

у 9,9 разів General Motors.  

Проаналізувавши зміни коефіцієнта рентабельності активів у динаміці, 

спостерігаємо чітку тенденцію зростання прибутковості фірм-платформ 

(виняток – у Alphabet у 2017 р. відбулося зниження прибутку через штраф 

Єврокомісії) порівняно зі звичайними фірмами. Значення цього показника 

доводить, що фірми-платформи у короткостроковому періоді отримують 

великі прибутки.  

Рентабельність продажу за чистим прибутком – коефіцієнт демонструє 

здатність фірми генерувати прибуток на кожну грошову одиницю виручки. У 

фірм-платформ протягом усього проаналізованого періоду коефіцієнт 

рентабельності продажу за чистим прибутком набагато перевищує показники 

звичайних фірм, так у Facebook він становить 36 %, а у Walmart коливається 

у діапазоні 2–3 %. Це свідчить, що протягом проаналізованого періоду 

фірми-платформи є високоприбутковими.  
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Таблиця 2.3.   

Порівняльний аналіз рентабельності деяких фірм-платформ у динаміці, 2016–2018 рр. 

Джерело: розроблено автором самостійно на основі додатків Е–П. 

 
Показник 

  

Facebook Alphabet (Google) Walmart General Motors 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Рентабельність активів (ROA), 

% 17,87 21,32 24,32 12,37 6,94 14,29 7,29 6,85 4,89 4,53 –1,78 3,64 

Рентабельність продажу за 

чистим прибутком (net profit 

margin), % 

 

 

36,97 

 

 

39,20 

 

 

39,60 

 

 

21,58 

 

 

11,42 

 

 

22,46 

 

 

3,05 

 

 

2,81 

 

 

1,97 

 

 

6,32 

 

 

–2,65 

 

 

5,45 

Oборот активів (asset turnover) 
0,4833 0,5439 0,6141 0,5732 0,6078 0,6362 2,3923 2,4391 2,4810 0,7172 0,6706 0,6687 

Мультиплікатор власного 

капіталу (equity multiplier) 
1,1059 1,1174 1,1476 1,2143 1,2255 1,3028 2,4890 2,5001 2,5911 4,9701 4,8742 5,9547 

Рентабельність власного 

капіталу (ROE), % 19,76 23,82 27,91 15,02 8,51 18,62 18,15 17,12 12,67 22,52 –8,68 21,70 

Зміна рентабельності власного 

капіталу за рахунок фактора 

рентабельності господарської 

діяльності (∆ROErq), % х 

 

 

 

1,35 

 

 

 

0,29 х 

 

 

 

–7,56 

 

 

 

9,15 х 

 

 

 

–1,46 

 

 

 

–5,38 х 

 

 

 

–29,33 

 

 

 

32,27 

Зміна рентабельності власного 

капіталу за рахунок фактора 

ресурсовіддачі (∆ROEr), % х 

 

 

2,50 

 

 

3,16 х 

 

 

0,91 

 

 

0,42 х 

 

 

0,36 

 

 

0,30 х 

 

 

–1,43 

 

 

0,03 

Зміна рентабельності власного 

капіталу за рахунок фактора 

мультиплікатора капіталу 

(∆ROEm), % х 

 

 

 

0,20 

 

 

 

0,64 х 

 

 

 

0,14 

 

 

 

0,54 х 

 

 

 

0,08 

 

 

 

0,62 х 

 

 

 

–0,43 

 

 

 

–1,92 
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Оборот активів (asset turnover) – фінансовий показник інтенсивності 

використання організацією всієї сукупності наявних активів. Наведений 

показник незначний для фірм-платформ і перебуває в межах 0,5–0,6 об., що 

свідчить про неефективність використання активів. Фірми при таких 

значеннях показника обороту активів знижують запаси, однак високий рівень 

активів у платформ виникає за рахунок короткострокових інвестицій, які 

скорочувати не можна, оскільки вони забезпечують фінансування 

інноваційних розробок фірм. Мультиплікатор власного капіталу (equity 

multiplier) – коефіцієнт оцінює ступінь використання боргового фінансування 

і є мірою ризику. Чим вище його значення, тим вище ризик і невизначеність 

очікуваної рентабельності власного капіталу. Даний показник перебуває в 

межах 1–1,3 для платформ та в межах 2,4–5,95 для інших фірм. Це доводить, 

що у Facebook та Alphabet частка позичкового капіталу нижча, ніж у Walmart 

та General Motors, що свідчить про незначний рівень ризику та 

невизначеності рентабельності власного капіталу. Рентабельність власного 

капіталу (формула Дюпона) – це узагальнюючий показник фінансового 

аналізу шляхом оцінки ключових факторів, які визначають рентабельність 

фірми.  

Трифакторна модель Дюпона показує вплив рентабельності 

господарської діяльності, ресурсовіддачі, мультиплікатора капіталу на 

рентабельність власного капіталу. Відповідно до результату розрахунків, 

наведених у табл. 2.3 на с. 30, можна зробити висновок, що фірми-платформи 

характеризуються незначним впливом мультиплікатора капіталу, що свідчить 

про їх ефективність та прибутковість порівняно з класичними фірмами. 

Згідно з отриманими результатами показник рентабельності фірм-платформ 

набуває високих значень за рахунок незначної частки неліквідних активів, що 

відображено у балансових рахунках. Характерною особливістю компаній є 

високі операційні витрати, які знижують рівень їхньої прибутковості.  

Аналіз фінансової рентабельності за допомогою трифакторної моделі 

Дюпона дав змогу зробити такі висновки: фірмам-платформам властивий 
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принцип неперервних інновацій та «коротких грошей», які швидко 

обертаються і приносять високі прибутки у короткостроковому періоді; 

поповнення та віддача активів у фірм-платформ відбувається швидше, ніж у 

класичних фірм, що призводить до більш високого рівня рентабельності; 

використання короткострокових інвестицій фірмами-платформами 

обґрунтовано технологічною необхідністю оновлення основного ресурсу – 

цифрової мережі, тобто відбувається прискорення обороту капіталу; 

інвестиції швидко окуповуються, що підвищує результативність діяльності та 

інвестиційну привабливість фірм-платформ. 

Зауважимо, що виникнення платформ стимулювало економічний 

розвиток та зростання суспільного добробуту. У цифровій економіці 

споживач – основний носій інформації; виникає пряма залежність ринкової 

влади платформ від кількості споживачів, які приєдналися до неї.  

На нашу думку, незважаючи на те, що такі платформи, як Amazon, 

Google, Facebook, Uber, Airbnb досягли монопольного становища на ринку, 

однак конкуренція між ними посилюється. Платформам-монополістам все 

важче втримати лідерство, оскільки сучасні технології призводять до 

створення нових платформ, які здатні задовольнити нові потреби споживачів 

та витіснити з ринку чинних лідерів. Компанія IoT Analytics, що 

спеціалізується на аналізі цифрових ринків, провела дослідження щодо 

зростання кількості зареєстрованих платформ, що набули глобального 

значення (щорічний приріст ринкової вартості більше, ніж на 25 %) протягом 

2015–2017 рр. Згідно з результатами досліджень, кількість платформ у 

2015 р. становила 250, а у червні 2017 р. – 450 [264] (рис. 2.8).  

Однак, зауважимо, що до списку IoT Analytics увійшли тільки 

найбільші компанії, що здійснюють діяльність на міжнародних ринках, але 

загальносвітовий список платформ на сьогодні не сформовано, оскільки вони 

реєструються як акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю, ФОПи, громадські організації та ін., що ускладнює 
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відокремлення платформ від класичних фірм та можливості їх регулювання 

на етапі створення.  

 

 

Рис. 2.8. Зміна кількості зареєстрованих глобальних фірм-

платформ протягом 2015–2017 рр.  

Джерело: розроблено автором на основі [264]. 

Проаналізувавши конкурентні відносини на багатосторонньому ринку,  

зауважимо, що на практиці платформи досягають конкурентоспроможності 

на ринку трьома основними способами: 

- встановлення нульової ціни. На сьогодні найбільш ефективним 

способом залучення та утримання кінцевого споживача є встановлення 

нульової ціни, а інколи навіть від’ємної ціни на ринках, де конкуренція між 

платформами доволі інтенсивна (акції, розіграші, додаткова плата за 

залучення нових користувачів тощо). Наприклад, платформа Booking 

розробила систему заохочення «приєднай друга», де за приєднання кожного 

нового кінцевого споживача учасник отримує певну суму коштів. Така 

тенденція спостерігається не тільки на ринку готельних послуг, а й на ринку 

соціальних мереж (інколи науковці його ще називають ринок обміну 

миттєвими повідомленнями), пошукових систем, електронної комерції та ін. 
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Усі платформи на цих ринках пропонують доступ на ринок за нульовою 

ціною, а при приєднанні підсилюють взаємодію шляхом встановлення 

додаткових вигод; 

- посилення конкуренції на платформі. В умовах розвитку мережевих 

ринків виробники, постачальники, продавці все частіше здійснюють свою 

діяльність за допомогою платформи, що дає змогу мінімізувати транзакційні 

витрати, а також реалізовувати товари та послуги без матеріальних активів. 

Так, продавцем на Ebay може стати будь-яка особа, яка має що продати без 

необхідності створення юридичної особи та навіть створення сайту. Продати 

товар можливо відтепер «з дому». Окрім встановлення взаємодії між групами 

учасників, платформа також встановлює правила входу на ринок. Платформі 

потрібно забезпечувати певну кількість учасників кожної із груп, оскільки їх 

попит взаємозалежний. Однак зазвичай найважче залучити, а згодом і 

втримати мінливого кінцевого споживача, з цією метою платформи постійно 

розвивають технології та змушені залучати все більшу кількість 

постачальників та розвивати між ними конкуренцію задля забезпечення 

зростання кількості кінцевих споживачів. Постачальники можуть взаємодіяти 

з декількома платформами одночасно, але в кінцевому розрахунку будуть 

укладати більше угод там, де сконцентрована переважна більшість 

споживачів, незважаючи на жорстку конкуренцію. Інколи платформи свідомо 

знижують ціни, що сплачують постачальники за кожну проведену транзакцію 

для розвитку конкуренції між учасниками однієї з груп;   

- зростання значимості кінцевого користувача. Як зазначалося вище, 

платформи приділяють велику увагу потребам кінцевого споживача шляхом 

постійного оновлення своїх продуктів або пропонують нові види послуг, і 

цим намагаються підвищити лояльність користувачів, підвищити 

привабливість своїх продуктів та послуг і завдяки цьому зберегти клієнтів та 

забезпечити ефективність діяльності самої платформи.  

Найефективнішими методами конкуренції між платформами є нецінові 

методи, ключовим серед яких є інновації. Платформа може отримати стійку 
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конкурентну перевагу тільки за рахунок інноваційного розвитку. Власники 

платформ намагаються не просто запровадити новітні технології, а віднайти 

особливу, невідому, унікальну технологію, що надасть можливість або 

утримати лідерство на ринку, або ввійти на ринок та отримати монопольне 

становище.  

Дослідження компанії Accenture демонструє, що фірми, які 

запроваджують технології формально, часто просто «виснажені» сучасними 

темпами технологічних змін. Вони відчувають своєрідний «цифровий 

культурний шок» від усвідомлення того, що ні в якому разі не можна 

відставати від конкурентів. Протягом останнього десятиліття Facebook, 

Google, Amazon та Apple викупили сотні інноваційних стартапів, у тому числі 

ті, що зосереджуються на технологіях, пов’язаних зі штучним інтелектом. 

McKinsey Global Institute зазначає, що фірми-платформи у 2016 р. витратили 

від 2 до 3 млрд дол. США на злиття та поглинання компаній, пов’язаних з 

розробкою інновацій, а інвестиції венчурного капіталу з 2013 по 2016 р. 

зросли на 40 % [174, с. 2]. 

Саме тому злиття та поглинання на багатосторонніх ринках 

викликають все більший інтерес серед науковців та практиків, оскільки 

платформи, що займають лідируючі позиції, здійснюють купівлю стартапів 

на етапі їх створення, тим самим обмежуючи конкуренцію. Такі злиття 

зазвичай не викликають занепокоєнь у антимонопольних органів, оскільки їх 

вартість може бути незначною, проте при вході на ринок платформа-новачок 

може спричинити посилення конкуренції на ринку та зменшення частки 

домінуючої платформи. Регулювання таких злиттів є одним із головних 

завдань для антимонопольних органів на багатосторонніх ринках.  

Одним із головних питань, яке досліджують представники теорії 

багатостороннього ринку, є визначення ролі та значення платформ, а саме на 

якому ж ринку вони працюють? Низка науковців стверджують, що 

платформи одночасно працюють на декількох ринках, на яких здобули 

домінуюче становище, інші ж стверджують, що вони не виготовляють 
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товарів та послуг, які визначають товарні межі цих ринків, тому не можуть 

розглядатися як монополісти, тобто вони надають певні послуги взаємодії, 

або посередництва, що становить абсолютно інший тип ринку – ринок 

надання послуг взаємодії (посередницьких послуг).  

Наприклад, на сьогодні проти компанії Uber розпочато низку 

антимонопольних справ щодо зловживання монопольним становищем на 

ринку таксі. Фірма позиціонує себе як суб’єкт ринку, що тільки забезпечує 

взаємодію між іншими учасниками ринкових відносин. Однак представники 

антимонопольних органів зазначають, що першочергово платформа 

створювалася як посередник, що забезпечує взаємодію між водіями та 

пасажирами, та отримує встановлену плату за кожну успішно укладену 

угоду, однак на практиці платформа створила динамічну систему 

ціноутворення, яка визначається автоматично і водій не може вплинути на 

становлення ціни, встановлює бар’єри входження на ринок водіїв, надає 

низку допоміжних послуг, що забезпечує зростання попиту на послуги таксі, 

розробляє конкурентну політику та ін. Відповідно до чого було визнано, що 

Uber є суб’єктом саме на ринку таксі. 

Фірми-платформи за рахунок технологічних рішень забезпечують 

значне зниження цін на товари та послуги, що пропонуються однією із груп 

учасників (постачальниками, виробниками, продавцями) за рахунок ефекту 

від масштабу, мінімізації транзакційних витрат, зниження граничних витрат, 

розроблення конкурентної політики, нових методів монетизації доходів, що 

забезпечують зростання суспільного добробуту та ін. Відповідно, можна 

стверджувати, що платформи – це суб’єкти, які можуть працювати на 

декількох ринках, пов’язуючи їх між собою.  

 Зниження ціни викликає обурення фірм, що працюють на класичному 

ринку, вони стверджують, що платформи несанкціоновано занижують ціни 

задля досягнення монопольного становища та витіснення з ринку класичних 

фірм. Однак, на нашу думку, порівнювати платформи та класичні фірми 

недоцільно, оскільки вони діють на різних технічних рівнях. Для аналізу 
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ситуації щодо зловживання монопольним становищем платформи потрібно 

розробити нові методи оцінки, оскільки порівняння цін, що встановлює 

фірма, яка працює на класичному ринку та платформа, що працює на 

багатосторонньому ринку, не є обґрунтованим, оскільки у них різні 

технологічні можливості для ведення бізнесу. Для того, щоб звинуватити 

платформу-монополіста у хижацькому ціноутворенні, необхідно 

порівнювати ціни аналогічних за технологією платформ, або враховувати усі 

взаємозв’язки та взаємозалежності, що виникають між її учасниками.  

Проаналізувавши антимонопольні розслідування щодо зловживання 

монопольним становищем через хижацьке ціноутворення, зауважимо, що усі 

випадки можна класифікувати так: 

- встановлення монопольно високих (низьких) цін на послуги, які надає 

платформа для постачальників, виробників та продавців; 

- встановлення монопольно високих (низьких) цін на товари та послуги, 

які пропонують учасники платформи; 

- встановлення нульових, або від’ємних цін для кінцевих споживачів. 

Створення платформ посилює конкуренцію між продавцями 

(виробниками) товарів та послуг. Кінцевий споживач може з легкістю стати 

продавцем, оскільки йому не потрібно створювати юридичну особу, 

сплачувати податки та мати фізичне місце для реалізації товару чи послуги. 

Наприклад, учасник платформи Airbnb може як  здавати житло в оренду, так і 

винаймати його (у разі відряджень до інших населених пунктів). За 

допомогою платформ суб’єкти ринку можуть з легкістю переходити з групи 

споживачів у групу постачальників, і навпаки, що ускладнює механізм 

визначення попиту та пропозиції на ринку.  

На перший погляд такі можливості є позитивним зрушенням у 

розвитку ринкових відносин, однак під час аналізу практичної діяльності 

виявлено низку недоліків, зокрема: постачання неякісної продукції, 

порушення термінів доставки, невиконання взятих зобов’язань, ухилення від 

сплати податків, порушення законодавства про забезпечення 
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конфіденційності та інші. На етапі створення перших платформ таким 

негативним наслідкам не надавалося великого значення ні з боку самих 

платформ, які розцінювалися як посередники (площадки для здійснення 

операцій), природні монополісти на ринку, оскільки були власниками 

унікальної технології, а вигоди набагато перевищували збитки; ні з боку 

держави – створення платформ було поодиноким, кількість учасників 

незначною і це забезпечувало розвиток економіки та зростання суспільного 

добробуту.  

Однак, в умовах цифровізації економіки кількість платформ, що діють 

на одному ринку, зростає, кожна з них пропонує унікальну технологію, яка 

забезпечує задоволення нових потреб кінцевого споживача та безоплатний 

доступ на ринок. Розвиток інновацій змушує платформи акцентувати увагу 

на використанні нецінових методів конкурентної боротьби, зокрема 

створювати позитивну репутацію, підтверджувати якість товарів та послуг 

учасників, забезпечувати конфіденційність. Платформи змушені посилювати 

вимоги та створювати додаткові «правила гри» для учасників, зокрема, для 

тих, які використовують платформу для ведення бізнесу. Так, платформа 

Airbnb для підтримання репутації на ринку блокує акаунт орендодавця у разі 

виявлення порушення правил, чинного законодавства або отримання великої 

кількості негативних відгуків від клієнтів. 

Як зазначалося вище, найбільша конкуренція виникає між учасниками 

однієї групи, зокрема продавцями та постачальниками, оскільки відтепер 

витрати на створення бізнесу настільки незначні, що будь-хто може 

використовувати платформу для реалізації товарів та послуг і розвивати 

товарні межі ринку. На сьогодні, на нашу думку, найсильніша конкуренція 

виникає на ринках роздрібної торгівлі, готельних послуг, таксі, логістики, 

реклами. Платформи Airbnb, TripAdvisor розширили товарні межі ринку 

шляхом можливості здавання в оренду житла на короткий термін, що 

мінімізує витрати для орендодавця, дає змогу знизити вартість та отримувати 

конкурентну перевагу над готелями та туристичними агентствами. Фактично 
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платформи об’єднали види діяльності в межах одного багатостороннього 

ринку – короткострокову оренду та готельні послуги.  

Відповідно до звіту компанії HVS «Оцінка та консалтинг», традиційні 

готелі втрачають близько 450 млн дол. США на рік внаслідок виникнення 

фірм-платформ. У період з вересня 2014 р. по серпень 2015 р. було 

зарезервовано 480 000 номерів у готелях, тоді як на Airbnb, наприклад, було 

заброньовано більше 2,8 млн номерів. За оцінками HVS, до кінця 2018 р. 

кількість зданих приміщень Airbnb мало становити 5 мільйонів на рік. 

Зрозуміло, що виникнення фірм-платформ знизило попит на традиційні 

готельні номери. Окрім того, багато працівників втрачають роботу через 

зниження попиту. Airbnb менш трудомісткі, ніж готелі, оскільки вони не 

вимагають такого ж рівня обслуговування. Як зазначається у звіті, більше 

2800 робочих місць безпосередньо втрачено, тобто збитки працівників 

становлять більше 200 млн дол. США [276]. Велика кількість платформ 

забезпечують надання кінцевим споживачам безоплатних послуг завдяки 

рекламі. Аналізуючи статистичні дані, доходи платформ протягом останніх 

декількох років стрімко зростають, темпи їх зростання у декілька разів 

перевищують усі інші види реклами. 

Провідна рекламна та цифрово-комунікаційна група Dentsu Aegis 

Network публікувала звіт  розвитку рекламного ринку у 2018 р., згідно з яким 

витрати на digital-медіа зросли на 12,6 %, що перевищує темпи зростання всіх 

засобів масової інформації (3,9 %) більше ніж у три рази. Витрати на цей 

канал виростуть до 230,6 млрд дол. США, що на 25,7 млрд дол. більше  

порівняно з 2017 р. Соціальні мережі (Facebook, Instagram) та онлайн-відео 

(YouTube) також демонструють зростання: 24,6 % та 21,6 % відповідно.  У 

2018 році digital-реклама вперше обігнала телебачення. На неї припало 

близько 38 % від загальних рекламних витрат проти 35 % на рекламу на 

телебаченні [12]. 

В умовах цифровізації ринок рекламних послуг одним із перших зазнає 

радикальних змін, трансформується із класичного у багатосторонній. 
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Платформи, створюючи безоплатні блага, акумулюють кінцевих споживачів 

та дають змогу рекламодавцям розширити географічні межі та цільову 

аудиторію. Платформи стають основним носієм для поширення реклами та 

розроблення нових методів просування товарів, що допомагає їм здобувати 

домінуюче становище на ринку. Найбільш вдалим носієм рекламних 

повідомлень є соціальні мережі (наприклад: Facebook, YouTube, Instagram), 

що використовують нестандартні рішення для підвищення ефективності 

реклами. Так, платформа Instagram дозволила відомим особистостям, або 

пересічним користувачам, рекламувати товари та послуги в будь-якому місці 

та в будь-який час у своїх «сторіз», які забезпечують їх популярність. Це дає 

можливість істотно знизити витрати порівняно, наприклад, з рекламою на 

телебаченні, та забезпечує зростання ефективності за рахунок 

психологічного ефекту, який досягається шляхом створення ілюзії прямого 

контакту та ін. Усі вищезазначені можливості, що створює платформа, 

стають конкурентними перевагами, що допомагають досягти домінуючого 

становища та збільшити кількість учасників на багатосторонньому ринку 

рекламних послуг.  

Однак зауважимо, що існують ринки, де платформи утримують 

лідируючі позиції тривалий період, оскільки їм вдалося встановити бар’єри 

входження на ринок, що не дає можливості новачкам подолати проблему 

«курки та яйця», тобто залучити критичну масу учасників. На нашу думку, 

постає необхідність аналізу впливу вертикальних обмежень на 

багатосторонніх ринках. Такі обмеження на багатосторонніх ринках можуть 

одночасно мати проконкурентний та антиконкурентний вплив. Це, 

насамперед, залежить як від етапу розвитку окремої платформи, так і від 

етапу розвитку самого ринку. Якщо ринок тільки починає формуватися, 

конкуренції на ринку немає, то для першого посередника – платформи, що 

намагається увійти на цей ринок, використання вертикальних обмежень 

допоможе швидко набрати критичну масу, розширити попит, знизити 

транзакційні витрати для продавців та покупців, підвищити ефективність 
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діяльності, тобто забезпечить підвищення сукупного добробуту усіх 

учасників. На ринках, де діє декілька платформ, потрібно визначити, на якій 

фазі розвитку знаходиться платформа, що використовує вертикальні 

обмеження. Якщо посередник ще не подолав проблему «курки та яйця», то 

вертикальні обмеження нададуть змогу ввійти на ринок та забезпечити 

посилення конкуренції. Якщо платформа набрала критичну масу клієнтів, то 

вона може використовувати вертикальні обмеження для зростання ринкової 

частки та посилення концентрації на ринку шляхом недопущення 

конкурентів на ринок.  

Отже, на нашу думку, вертикальні обмеження на багатосторонніх 

ринках, зокрема ексклюзивні контракти, можуть бути дозволені 

антимонопольними органами для тих платформ, які перебувають на етапі 

становлення з метою розвитку конкуренції на ринку. В умовах розвитку 

цифрової економіки конкуренція між платформами лише посилюватиметься. 

Уже сьогодні на ринку рекламних послуг немає абсолютного монополіста. 

Так, конкуренцію на ринку створюють не тільки соціальні мережі, пошукові 

системи, а й інші платформи, що працюють на різних ринках, наприклад, 

роздрібної торгівлі, фінансовому ринку, ринку медичних товарів та послуг 

тощо.  

Однак проблеми, які виникли в результаті розвитку платформ, 

потребують втручання держави у їх вирішення. Представники влади та 

науковці вбачають необхідність державного регулювання платформ, оскільки 

все більше ринків трансформуються в багатосторонні, а ринкова влада 

окремих платформ зростає.  

 

 

 

 

 



131 

 

2.3. Світовий досвід інституційного забезпечення державного 

регулювання багатосторонніх ринків в умовах глобалізації 

 

Аналізуючи багатосторонні ринки, неминуче постає питання про те, як 

їх регулювати та чи варто регулювати взагалі. Деякі науковці стверджують, 

що монопольне становище фірм-платформ як структуроутворюючих 

суб’єктів цих ринків досягається завдяки виникненню позитивних мережевих 

ефектів, що призводить до зростання суспільного добробуту в 

довгостроковому періоді. З іншого боку, є розуміння того, що посередники, 

ринкова влада яких в умовах розвитку цифрової економіки зростає, не 

повинні бути поза правовим полем, створюючи ризики для зловживань та 

недобросовісної конкуренції. 

Вивчення наукової літератури та нормативно-правової бази, 

присвячених питанням державного регулювання багатосторонніх ринків, 

дало змогу нам виокремити 2 основні підходи: американський – 

стимулювання їх розвитку та обмеження діяльності фірм-платформ тільки у 

випадках порушення чинного законодавства; європейський – жорстке 

регламентування діяльності суб’єктів багатосторонніх ринків, удосконалення 

інституційного забезпечення шляхом урахування їх особливостей. 

Досліджуючи законодавчу базу регулювання багатосторонніх ринків, 

зауважимо, що усі закони, нормативно-правові акти та інші документи 

загалом стосуються діяльності фірм-платформ як нового суб’єкта, що має 

ключове значення та забезпечує ефективне функціонування багатосторонніх 

ринків.  

В епоху становлення та розвитку багатосторонніх ринків конкурентне 

законодавство щільно переплітається з законодавством щодо захисту 

персональних даних та конфіденційності. Та Європейська комісія зазначає, 

що потенційні проблеми, пов’язані з порушенням законодавства про 

забезпечення конфіденційності та неправомірного використання особистих 

даних користувачів не повинні бути предметом застосування 
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антимонопольного законодавства, ґрунтуючись на попередній практиці 

прийняття рішень Європейським Судом. На нашу думку, така позиція  

помилкова, оскільки порушення законодавства про забезпечення 

конфіденційності або неправомірного використання особистих даних може 

використовуватися фірмами-платформами для встановлення бар’єрів 

входження на ринок та зловживання домінуючим становищем. Науковці, 

серед яких варто відзначити Н. Джаст, Дж. Паркер, В. Носеда зазначають, що 

забезпечення високого рівня конфіденційності на сьогодні є одним із 

основних методів нецінової конкуренції, а акумулювання великої бази 

персональних даних використовуються фірмами-платформами для 

досягнення ринкової влади та можуть слугувати засобом зловживання 

монопольним становищем на ринку. Саме тому, на нашу думку, у разі 

неправомірного використання персональних даних учасників ринкових 

відносин може бути паралельно розпочато розслідування антимонопольними 

органами щодо зловживання посередником домінуючим становищем на 

ринку.  

Швидкий розвиток цифрових технологій забезпечив посилення 

значимості фірм-платформ та привернув увагу до їх діяльності європейських 

інституцій. На сьогодні в рамках ЄС не існує єдиної нормативно-правової 

бази, що регулює діяльність фірм-платформ. У червні 2000 р. на рівні ЄС 

була прийнята Директива «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, 

зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про 

електронну комерцію») [128], що досить жорстко регулює діяльність фірм у 

мережі Інтернет. Відповідно до цієї Директиви, країнами-членами було 

розроблено низку законів та нормативно-правових актів, що стосуються 

захисту персональних даних, прав інтелектуальної власності, прав 

споживачів, забезпечення конкуренції на ринках тощо. Європейське 

законодавство щодо регулювання діяльності фірм у мережі вважається одним 

із найбільш жорстких у світі, що на початковому етапі дослідження 
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багатосторонніх ринків переконувало науковців та представників влади у 

відсутності необхідності внесення змін.   

На підтвердження, у 2016 р. низка країн Європи, серед яких Велика 

Британія, Польща, Чеська республіка, Люксембург, Фінляндія, Швеція, 

Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія направили Лист-звернення Віце-

президенту Європейської комісії [181], в якому йдеться про те, що закони про 

захист даних, конкурентне право та закони щодо захисту прав споживачів, 

які були прийняті для регулювання ринку електронної комерції (на основі 

Директиви про електронну комерцію) можуть використовуватися і для 

регулювання фірм-платформ. У даному документі зазначається: «Платформи 

слід, в першу чергу, розглядати як можливість, а не як загрозу. Платформи –

це позитивний розвиток. Вони творчі, інноваційні та стимулюють зростання і 

конкурентоспроможність. Причина досягнення ними успіху полягає в тому, 

що вони створюють переваги як для фірм, так і для споживачів. Фірми 

використовують платформи, щоб охопити більше клієнтів та розширити 

свою діяльність на нові ринки. Вони користуються новими моделями 

фінансування та зниженням витрат. Споживачі отримують вигоду від 

зростання значимості інформації та зручності, вибору та якості послуг, а 

також економії грошей і часу. Тому важливо, щоб платформи продовжували 

залишатися рушійною силою інновацій та задовольняли вимоги 

споживачів» [181]. 

Прийняття нового ex-ante законодавства, орієнтованого на 

регулювання фірм-платформ як структуроутворюючих суб’єктів 

багатосторонніх ринків, визначається як небажане у разі відсутності чітких та 

переконливих доказів необхідності його прийняття, оскільки існує високий 

ризик того, що нові законодавчі акти будуть уповільнювати розвиток 

багатосторонніх ринків. У документі зазначається, що, за можливості, слід 

уникати запровадження законодавства, яке могло б стати бар’єром для 

розвитку фірм-платформ та створення перешкод доступу учасників та 

зростання багатосторонніх ринків на європейському рівні. Нормативно-
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правові акти, що будуть цілеспрямовано регулювати їх діяльність, можуть 

здійснювати негативний вплив на інновації, конкурентоспроможність та 

економічне зростання усіх галузей економіки.  

Однак  в умовах постійного розвитку цифрових технологій виникають 

нові способи уникання норм чинного законодавства фірмами-платформами, 

на що звернули увагу представники владних структур ЕС. Виникнення фірм-

платформ, незважаючи на численні переваги, ставить безліч питань, 

включаючи фактичні/потенційні ризики, пов’язані з ціновою дискримінацією 

на багатосторонніх ринках, мережевими ефектами, зловживанням 

домінуючим становищем, порушенням законодавства про забезпечення 

конфіденційності, нелегальним контентом, ухиленням від сплати податків та 

інших. Це підтверджує необхідність внесення змін до чинного законодавства 

у зв’язку з розвитком багатосторонніх ринків [214, с. 32–34]. 

Європейська комісія у своїх дослідженнях обґрунтовує необхідність 

ослаблення регулювання фірм-платформ з боку держави тільки на деяких 

багатосторонніх ринках і лише на етапі становлення, оскільки жорсткі 

обмеження можуть призвести до сповільнення розвитку інновацій, які 

забезпечить в подальшому створення Єдиного цифрового ринку. 

У 2017 р. Департамент економіки та наукової політики Європейського 

парламенту опублікував результати дослідження способів регулювання фірм-

платформ в рамках Європейського Союзу під назвою: «Інтернет-платформи: 

як адаптувати законодавчу базу до цифрової епохи?» [216]. У документі 

зазначається, що найбільш оптимальним рішенням щодо регулювання 

платформ є ситуативний підхід, відповідно до якого саморегулювання 

економічних відносин, що виникають між фірмою-платформою та іншими 

ринковими суб’єктами, є основою розвитку багатосторонніх ринків, а 

регулювання необхідно здійснювати в разі виникнення негативних наслідків, 

які не можливо врегулювати за допомогою чинного законодавства, та 

стосуватиметься конкретних ситуацій на конкретному ринку.  
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Ще однією проблемою, яку Департамент економіки та наукової 

політики Європейського парламенту визначає як наслідок розвитку 

багатосторонніх ринків, є посилення розмитості у розмежуванні кінцевого 

споживача та фірми, завдяки наданню можливості кінцевому споживачеві 

здійснювати підприємницьку діяльність частково. Яскравим прикладом є 

платформи, які були створені для здійснення операцій між приватними 

особами, але в процесі свого розвитку та посилення значимості на ринку, на 

платформі здійснюються операції між дрібними та середніми фірмами. Це 

робить вдосконалення законодавства щодо захисту прав споживачів, як 

правило, неможливим [216]. 

У жовтні 2015 р. група дослідників з Університету Оснабрюк 

(Німеччина) та Ягелонського університету (Польща) створила робочу групу 

(науково-дослідницьку групу з питань права цифрових послуг) для 

розроблення проекту Директиви для фірм-платформ. Метою проекту є 

визначення типових правил для фірм-платформ, які встановлять баланс між 

суперечливими варіантами політики та демонструватимуть, яким може бути 

їх потенційне регулювання на європейському або національному рівні. 

Документ міститиме критерії для визначення того, чи ці компанії є лише 

посередниками, чи одночасно постачальниками товарів та послуг. Також 

метою створення науково-дослідницької групи є напрацювання переліку 

умов, за яких фірма-платформа нестиме відповідальність у разі невиконання 

зобов’язань перед своїми учасниками. Особлива увага приділяється 

забезпеченню прозорості та справедливості щодо підтримки репутації 

(наприклад, достовірність інформації про рейтинг платформи), що є 

ключовою особливістю діяльності фірм на багатосторонніх ринках [216].  

Робочий варіант Директиви у вересні 2016 р. був направлений на 

розгляд Європейському юридичному інституту, а офіційна презентація 

запланована на 2018–2019 роки.  

Також Європейською комісією була прийнята ініціатива 

«Справедливість у відносинах між платформою та бізнесом» [147], що була 
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ухвалена 25 жовтня 2017 р., в якій визначається виникнення нового виду 

економічних відносин – платформа для бізнесу («P2B»), а також 

аналізуються зміни, що відбуваються внаслідок виникнення фірм-платформ, 

які неможливо регулювати за допомогою чинного законодавства та 

обґрунтовується необхідність регулювання на рівні ЄС.  

Одним із найбільш важливих методів нецінової конкуренції на 

багатосторонніх ринках є репутація. Науковці та уповноважені представники 

влади найбільш розвинених країн Європи надають велике значення цьому 

методу та вбачають необхідність внесення змін до законів та нормативно-

правових актів, що мають містити такі вимоги:  

- фірма-платформа має надавати інформацію про способи збирання, 

оброблення інформації для публікації рейтингів та оглядів; 

- фірма-платформа має поширювати тільки правдиву інформацію про 

своїх учасників та у разі необхідності надавати підтвердження третій стороні, 

яка наділена владними повноваженнями; 

- якщо проведення рейтингу або огляду було здійснено на комерційній 

основі, то така інформація повинна бути зазначена; 

- розроблення платформою правил опублікування відгуків (стосується 

подолання нового методу недобросовісної конкуренції – 

«тролінгу») [147, 216].  

Незважаючи на те, що уряд Європейського союзу активно почав 

досліджувати багатосторонні ринки, проте інформаційно-інституційне 

забезпечення їх регулювання на європейському рівні ще не розроблене. У 

цей же час більшість країн Європейського союзу почали створювати 

нормативно-правові акти, що дають можливість регулювати діяльність  фірм-

платформ на національному рівні. Почали запроваджувати зміни в 

антимонопольній політиці на національному рівні.  

Німеччина. Німеччина однією з перших відреагувала на зміни, до яких 

призводить розвиток інформаційних та цифрових технологій. З 2016–2017 рр. 

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини оприлюднило 
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два документи, що передбачають обґрунтування необхідності регулювання 

платформ під назвою «Зелена книга для цифрових платформ» [164] та «Біла 

книга для цифрових платформ» [173], в яких розглядається сутність фірм-

платформ, їх значення для економіки Німеччини, необхідність корегування 

існуючої регуляторної бази, зокрема законодавства про конкуренцію та 

захист даних. У документі «Зелена книга для цифрових платформ» 

розглядаються чотири основні напрями для регулювання: «цільове 

ціноутворення», «суверенітет даних», «спеціальні вимоги до пошукових 

систем» та «прозорість». Найбільш жорсткого регулювання повинні 

зазнавати пошукові фірми-платформи, що найчастіше зловживають 

домінуючим становищем на багатосторонніх ринках Німеччини [164]. 

У публікації «Біла книга для цифрових платформ» висувається 

пропозиція створити підхід «зроблено в Європі». Німеччина виступає за 

встановлення відповідної загальної нормативної бази на рівні ЄС, перегляд 

існуючих законів про конкуренцію, щоб запобігти новим способам 

зловживання домінуючим становищем на ринку, відмовляючись від 

індивідуального регулювання країнами-членами [173]. 

Німеччина стала найбільш прогресивною в питаннях захисту 

конкуренції на багатосторонніх ринках у світі. 9 березня 2017 р. Парламент 

Німеччини прийняв так звану «Дев’яту поправку до Закону про обмеження 

конкуренції» (ARC – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) [160]. Реформа 

набула чинності 9 червня 2017 р., згідно з якою вводиться низка змін у 

законодавство про конкуренцію, зокрема нові положення про домінування на 

багатосторонньому ринку та «величини транзакційних тестів» у сфері 

контролю за злиттями між фірмами-платформами.  

З метою адаптації німецького законодавства про конкуренцію в зв’язку 

з трансформацією класичних ринків у багатосторонні було запроваджено 

новий поріг контролю за злиттям та розроблено нові критерії визначення 

домінування фірми на ринку. 
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Нові вимоги зобов’язують фірми, що здійснюють злиття або 

поглинання, інформувати Федеральне картельне управління 

(Bundeskartellamt) відповідно до вартості угоди (Wert der Gegenleistung), 

якщо виконуються всі наступні умови: 

- вартість угоди перевищує 400 млн євро; 

- сукупний світовий оборот усіх зацікавлених фірм перевищує 500 млн 

євро; 

- принаймні одна із зацікавлених фірм має внутрішній оборот у 

Німеччині понад 25 млн євро;  

- злиття або поглинання має вагоме, стратегічне значення для розвитку 

бізнесу в середині країни [160]. 

Метою нових порогових значень є забезпечення контролю за 

придбанням молодих компаній з інноваційними бізнес-моделями, які, як 

очікується, матимуть значний потенціал конкурентоспроможності в 

майбутньому, але на момент здійснення злиття товарообіг є невеликим або 

взагалі відсутнім. Прикладом є поглинання WhatsApp Facebook у 2004 р., яке 

не потрапило під контроль антимонопольних органів. 

Реформа вперше надає вагоме значення мережевим ефектам, які 

повинні враховуватися при визначенні домінуючого становища фірми на 

ринку. Також визнається той факт, що компанія, яка надає свої послуги одній 

із груп споживачів безкоштовно, може зловживати монопольним 

становищем. Ця поправка також вводить конкретні критерії оцінки ринкової 

влади фірм на багатосторонніх ринках, зокрема: 

- прямі та непрямі мережеві ефекти; 

- паралельне використання декількох послуг та витрат на комутацію 

для користувачів; 

- ефект масштабу в контексті мережевих ефектів; 

- доступ до конфіденційних даних; 

- інноваційний конкурентний тиск [173, 160]. 
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Незважаючи на те, що закони ЄС мають перевагу, уряд Німеччини 

прийняв низку змін до законодавства в зв’язку з цифровізацією економіки та 

швидким розвитком багатосторонніх ринків. На нашу думку, такий підхід 

свідчить про міцну співпрацю між науковцями та органами державної влади.  

Італія. В Італії урядом була узаконена «Пропозиція № 3564» від 26 

січня 2016р., що зобов’язує платформи надавати відповідним урядовим 

установам «Документ про ділову політику», який має містити в собі: умови 

контрактів, «чорний список» умов для фірм-платформ, обґрунтування 

цінової політики, перелік випадків, коли вона може обмежувати доступ на 

ринок, зобов’язання на передачу персональних даних третім особам 

визначених державою та ін. Основними цілями даного документу є 

забезпечення прозорості, справедливої конкуренції на багатосторонньому 

ринку та захист прав споживачів [216].  

Франція. У Франції 7 жовтня 2016 р. був прийнятий «Закон про 

цифрову Республіку», в якому надається розширене тлумачення платформи 

та визначається зобов’язання щодо порядку розміщення інформації про права 

та обов’язки сторін, систему рейтингу учасників та ін.  

Після прийняття даного закону президент Франції Е. Макрон закликав 

Європейську Комісію подати ініціативу, що забезпечуватиме прозорість 

діяльності платформ. Відповідно до вимоги президента Франції було 

прийнято три укази, що спрямовані на захист прав споживачів платформ: 

- Указ № 2017-1434 від 29 вересня 2017 р. – щодо інформаційних 

зобов’язань операторів онлайн-платформ (для застосування статті L111-7-I 

Кодексу Франції про споживчі права; набув чинності з 1 січня 2018 р.);  

- Указ № 2017-1436 від 29 вересня 2017 р. – про інформаційні вимоги, 

що стосуються інтерактивних повідомлень споживачів (для застосування 

статті L111-7-II Кодексу Франції про споживчі права; набув чинності з 1 

січня 2018 р.); 

- Указ 2017-1435 від 29 вересня 2017 р. – Про встановлення порогових 

зв’язків, з яких оператори інтернет-платформ розробляють та поширюють 
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передові технології для посилення лояльності, ясності та прозорості 

інформації, що надається споживачам (для платформ з більш ніж 5 

мільйонами відвідувачів на місяць; набув чинності з 1 січня 

2019 р.) [127, 216]. 

Відповідно до вищезазначених указів з 1 січня 2018 р. фірми-

платформи зобов’язані надавати учасникам достовірну, прозору інформацію. 

У випадку невиконання зобов’язань, платформи отримуватимуть 

адміністративний штраф, розмір якого становитиме до 375 000 євро [127].  

Проаналізувавши нормативно-правові акти, метою яких є регулювання 

діяльності платформ, можна зробити висновок, що незважаючи на Директиву 

ЄС щодо надання переваги саморегулюванню економічних відносин, які 

виникають за участі фірм-платформ для забезпечення розвитку інновацій, 

уряд Франції вбачає необхідність обмежувати діяльність фірм-платформ для 

захисту прав споживачів та створення рівних конкурентних умов для 

багатосторонніх та традиційних ринків.  

Велика Британія. Позиція Великої Британії щодо необхідності 

регулювання багатосторонніх ринків, зокрема платформ, на сьогодні 

збігається з висновками Європейської Комісії, і полягає у створенні гнучких 

методів регулювання, що забезпечать інноваційний розвиток цифрової 

економіки.  

У офіційних документах Органу з питань конкуренції та маркетингу 

зазначається, що у зв’язку з різноманітністю платформ законодавство 

«широкого спектру дії» є неефективним. Визначається необхідність 

цілеспрямованого регулювання для конкретних негативних наслідків 

діяльності платформ (post-ante), на відміну від передчасного регулювання 

(ex-ante). Основна увага повинна приділятися підтримці існуючих правил, що 

регулюють конкуренцію, а також посилення законодавства у таких сферах: 

забезпечення конфіденційності, стандартизації вимог щодо справедливого 

ціноутворення, захисту даних та захисту прав споживачів, покращення 

вільної торгівлі на світовому ринку та, за необхідності, дерегулювання з 
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метою «захоплення» інновації та забезпечення проникнення на ринок 

дрібних фірм, що володіють новою технологією, яка в майбутньому може 

стати передовою [216].  

Сполучені Штати Америки. Велика частина фірм-платформ, які домінують 

на сучасних багатосторонніх ринках, зареєстровані в США (наприклад, 

Google, Apple, Facebook і Amazon). На відміну від європейського, в 

американському законодавстві діяльність платформ-монополістів 

розглядається як цілком сумісна з ефективною конкуренцією. Американські 

органи з питань конкуренції під впливом Чиказької школи економіки, 

концентрують увагу на фактичних антиконкурентних наслідках відповідно 

до «правил здорового глузду». Органи з питань конкуренції країн 

Європейського союзу ретельно вивчають та аналізують діяльність 

монополістів на ринку, виходячи з ймовірності зловживання домінуючим 

становищем, а не на основі відповідних фактичних наслідків. Саме тому 

досить часто виникає розбіжність, яка полягає у тому, що при двох 

аналогічних ситуаціях, що виникають на європейському та американському 

ринку, відповідно до європейського законодавства платформа 

звинувачується у зловживанні монопольним становищем та накладається 

штраф, тоді як американські органи з питань конкуренції не вбачають у таких 

діях порушення антимонопольного законодавства США. Прикладом є низка 

судових справ проти Google, Microsoft та ін. [195, 252]. 

Дії фірм-платформ, що спрямовані на посилення мережевих ефектів, 

розцінюються антимонопольними органами США як джерела економічної 

ефективності та інноваційного розвитку галузей. У зв’язку з тим, що 

більшість фірм-платформ виникли у США, то вважається, що американський 

підхід до регулювання виявився більш ефективним з позицій зростання 

багатосторонніх ринків та інноваційних секторів економіки в цілому.  

Відповідно до підходу, зазначеного вище, Американська Колегія 

Адвокатів опублікувала лист-звернення до Європейської Комісії «Коментарі 

секцій антимонопольного законодавства та міжнародного права 
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Американської асоціації адвокатів про публічну оцінку впливу Європейської 

комісії на справедливість у відносинах між платформами та бізнесом» [119], 

в якому зазначається, що фірми-платформи забезпечують розвиток інновацій 

та прискорення цифровізації економіки в цілому. Вони відіграють важливу 

роль в розвитку онлайн-світу та відкривають нові ринкові можливості, 

особливо для малого та середнього бізнесу.  

У даному зверненні зазначається, що Європейська комісія покладає 

значний тягар на платформи, оскільки керується при прийнятті рішень 

«Директивою про електронну комерцію», що може привести до обмеження 

або припинення доступу третіх сторін до платформ законними засобами і, 

таким чином, до скорочення конкуренції, або до її обмеження, оскільки 

даний документ не враховує особливостей фірм-платформ та має 

протекціоністський характер.   

Американський антимонопольний інститут ініціював 22 травня 2018 р. 

засідання круглого столу «Застосування антимонопольних законів для 

цифрових платформ» [91]. Круглий стіл американського антимонопольного 

інституту присвячувався зростанню значимості платформ та аналізу 

законодавства про конкуренцію в умовах стрімкого розвитку 

багатосторонніх ринків. Основне питання, яке обговорювалось науковцями, 

експертами з конкурентного права з боку уряду, промисловості та 

представниками громадськості: аналіз платформ у межах чинного 

антимонопольного законодавства. Додатково проводилося дві панельні 

дискусії, на яких обговорювались такі питання: 

- конкуренція платформ;  

- визначення ринку; 

- прямі докази антиконкурентних ефектів; 

- значення даних та мережевих ефектів; 

- методи вимірювання ринкової влади; 

- наслідки від злиттів за участі платформ; 

- недобросовісні методи конкуренції [102]. 
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Учасники дискусії зіставляли американські та європейські підходи 

щодо зловживання фірмами-платформами домінуючим становищем. У ході 

зустрічі було проаналізовано ефективність структурних засобів правового 

захисту конкуренції на високоінтегрованих, багатосторонніх ринках та інші 

питання, які відіграють значну роль у визначенні необхідності вдосконалення 

антимонопольного законодавства. На даному етапі американський 

антимонопольний інститут ретельно продовжує досліджувати дану 

проблематику з метою оприлюднення пропозицій щодо внесення змін до 

законодавства [91]. 

Проаналізувавши державне регулювання багатосторонніх ринків у 

США, можна зробити висновок, що урядом не було ініційовано жодних змін 

до законодавства, оскільки фірми-платформи розцінювалися як такі, що 

забезпечують зростання суспільного добробуту та економічне зростання 

країни в цілому.  

На сьогодні кількість судових позовів проти фірм-платформ щодо 

зловживання домінуючим становищем не тільки на ринку США, а й на 

світовому ринку постійно зростає, а ринкова влада настільки велика, що 

антимонопольні відомства США вбачають за необхідність здійснити аналіз 

чинного законодавства та внести зміни з метою недопущення зловживання 

монопольним становищем на ринку.  

Російська Федерація. У межах реалізації державної програми 

Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) розробила п’ятий 

антимонопольний пакет, метою якого є регулювання цифрового середовища. 

Одна з його головних ідей – з метою обмеження конкуренції на 

багатосторонніх ринках не обов’язково займати монопольну частку на ринку; 

в умовах цифровізації економіки фірмам досить створити ціновий алгоритм 

та забезпечити виникнення позитивних мережевих ефектів, що забезпечать 

надприбутки та створять бар’єри входження на ринок для інших фірм-

платформ [63]. 
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П’ятий антимонопольний пакет передбачає внесення низки поправок 

до Федерального закону від 26 липня 2006 р. № 135-ФЗ «Про захист 

конкуренції». У документі подані нові критерії для визначення домінуючого 

становища на ринку: 

- володіння інфраструктурою (платформою), яка призначена для 

організації та забезпечення взаємодії інших господарюючих суб’єктів та 

споживачів; 

- наявність мережевих ефектів – залежність споживчої цінності товару 

від кількості користувачів однієї і тієї ж групи або зміна цінності товару для 

однієї групи користувачів при зменшенні або збільшенні кількості 

користувачів в іншій групі. Тобто отримання економічних переваг від 

кількості користувачів інфраструктури, у тому числі за допомогою збирання 

та опрацювання даних.  

Господарюючий суб’єкт може бути визнаний таким, що домінує на 

ринку, тільки за наявності двох критеріїв.  

Також ФАС запропоновано нові підходи щодо контролю над 

економічною концентрацією: 

- максимальна відкритість інформації про розгляд клопотань; 

- новий вид припису про усунення дискримінаційного доступу до 

даних, у тому числі даних про споживачів; 

- вартість угоди вище 7 млрд руб. [63]. 

Автори ініціативи пропонують ввести нове поняття – «ціновий 

алгоритм» – це софт, за допомогою якого фірми можуть проводити 

моніторинг цін на ринку або вчиняти дії на торгах. Використання таких 

алгоритмів стане обтяжливою обставиною для платформ при зловживанні 

монопольним становищем. 

 На нашу думку, уряд Російської Федерації також оцінив масштабність 

переваг та загроз, що виникають внаслідок розвитку багатосторонніх ринків. 

На сьогодні Федеральна антимонопольна служба розробила проект щодо 

внесення змін у закон «Про захист конкуренції», шляхом впровадження 
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нових понять: «мережеві ефекти», «платформи», «ціновий алгоритм», та 

нових критеріїв визначення ринкової концентрації. На нашу думку, ці зміни є 

незначними та не характеризують особливості економічних відносин на 

багатосторонніх ринках в повному обсязі, що є характерним для початкового 

етапу досліджень та потребує більш глибокого теоретичного та практичного 

аналізу.  

Проаналізувавши світовий досвід інституційного забезпечення 

державного регулювання багатосторонніх ринків, варто зауважити, що низка 

країн уже внесли зміни до чинної законодавчої бази. Однак, як серед 

науковців, так і серед практиків немає єдиного погляду на те, який підхід 

необхідно використовувати для забезпечення розвитку конкуренції на 

багатосторонніх ринках – ex-ante, або post-ante. Америка, Фінляндія, Естонія 

використовують підхід post-ante, тобто порушення законодавства на 

багатосторонніх ринках регулюють за допомогою прецедентів, кількість яких 

збільшується з посиленням ринкової влади платформ. Однак Франція, 

Німеччина, Італія, Росія розробили законодавчу базу щодо послаблення 

ринкової влади фірм-платформ на національному рівні (підхід ex-ante) з 

метою мінімізації негативних наслідків від зловживання ними домінуючим 

становищем на ринку.  

У таблиці 2.4 наведені приклади судових позовів проти фірм-платформ 

щодо порушення конкуренції на ринку. Одним із перших було розслідування 

антимонопольних органів проти Mastercard та Visa, сума штрафу цих фірм 

склала 5,7 млрд дол. США. Однак найбільший антимонопольний штраф, 

який коли-небудь стягувався європейськими органами з питань конкуренції з 

однієї компанії, – це позов проти фірми-платформи Google. Вона 

звинувачувалася у зловживанні домінуючим становищем на ринку інтернет-

пошуку шляхом штучного антиконкурентного впливу на видачу результатів 

пошуку. Штраф становив 2,42 млрд євро [89]. 

Розглянемо зміни, внесені до законодавства з метою регулювання 

діяльності фірм-платформ на конкретних ринках. 
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Таблиця 2.4. 

Приклади судових позовів проти фірм-платформ щодо порушення конкуренції на ринку 

Дата 

позову 
Позивач Відповідач Зміст позову Рішення суду 

11.2010 
Європейська 

комісія 
Google 

Зловживання домінуючим 

становищем на ринку інтернет-

пошуку шляхом штучного 

антиконкурентного впливу на видачу 

результатів пошуку 

Штраф – 2,42 млрд євро. 

Компанія повинна припинити неправомірні дії протягом 

90 днів або заплатити штраф у розмірі до 5 % від 

середньодобового світового обороту Alphabet, 

материнської компанії Google 

09.2015 Яндекс Facebook 

Зловживання домінуючим 

становищем на ринку встановлених 

додатків в операційній системі 

Android, локалізованих для Росії 

Мирна угода. Google відмовляється від вимог про 

ексклюзивність своїх додатків на пристроях на базі ОС 

Android в Росії, зобов’язується не обмежувати будь-яких 

конкуруючих пошукових сервісів та додатків, 

відмовляється від стимулювання перед встановленням 

пошуку Google в якості єдиного загального пошукового 

сервісу, відмовляється від застосування в подальшому 

положень договорів, які суперечать умовам мирової 

угоди, зобов’язується забезпечити права третіх осіб на 

включення їх пошукових систем у вікно вибору 

2005 
Торговельні 

асоціації 

Mastercard, 

Visa 

Порушення антимонопольного 

законодавства США 

Сума позову – 5,7 млрд дол. США.  

Найбільша сума позову серед антимонопольних судових 

процесів у США 

12.2016 
Європейська 

комісія 
Facebook 

Порушення угоди злиття Facebook та 

WhatsApp 
Угода залишається чинною. Штраф – 100 млн євро 

10.2017 
Європейська 

комісія 
Amazon Неправомірне використання пільг 

Рішення не прийнято. 

Попередня сума позову – 250 млн. євро 

11.2016 Flywheel Uber Хижацьке ціноутворення Рішення не прийнято 

01.2017 Apple Qualcomm 
Завищення цін, обмеження 

конкуренції, невиконання умов угоди 
Сума позову – 853 млн дол. США 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Ринок таксі. У більшості країн Європи обов’язкова реєстрація та 

сплата податків передбачена для суб’єктів ринкових відносин, що 

займаються певним видом діяльності на постійній основі. Послуги 

перевезення, що надаються суб’єктами приватно, тобто даний вид діяльності 

не є для них основним, розглядається на державному рівні як хобі, отримання 

ліцензії або реєстрації себе підприємцем не є обов’язковим. Ринок таксі 

одним із перших почав трансформуватися із класичного у багатосторонній. 

Зростання ринкової влади таких фірм-платформ, як Lyft та Uber, стали 

поштовхом для великої кількості судових позовів щодо порушення ними 

антимонопольного законодавства. Фірми-платформи на ринку таксі змогли 

знизити витрати не тільки за рахунок мережевих ефектів та ефекту від 

масштабу, а також за рахунок взаємодії з приватними перевізниками, для 

яких надання послуг перевезення не є основним видом діяльності. Уряд 

таких країн, як Естонія, Фінляндія, Португалія тощо внесли зміни до 

законодавства, що зобов’язало водіїв, які частково зайняті на ринку таксі, 

отримувати ліцензії та сплачувати податки, а інші країни, такі як Франція та 

Іспанія, призупинили діяльність деяких фірм-платформ (Uber) взагалі. 

Зауважимо, що такі зміни в законодавстві мають і негативні наслідки 

– наприклад, припинення діяльності здешевленого сервісу UberPop, який був 

розроблений для водіїв без комерційних дозволів з метою обслуговування 

пасажирів з низьким рівнем доходу [72, 158].  

Ринок готельних послуг. Діяльність фірм-платформ, що надають 

послуги з пошуку короткострокової оренди житла, була обмежена місцевою 

владою шляхом внесення змін до законодавства у зв’язку з низкою 

звинувачень у хижацькому ціноутворенні та обмеженні конкуренції на 

ринку.  

Продавці встановлюють ціни, значно нижчі від ринкових, оскільки 

вони здають в оренду неспеціалізовані приміщення. Кожен мешканець 

курортного містечка може розмістити оголошення у мережі  платформи про 

здавання в оренду своєї квартири, кімнати та ін. Діючим законодавством 
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більшості країн не було передбачено отримання ліцензії та сплати податків за 

такий вид послуг, що дало змогу продавцям, які взаємодіють з покупцями 

через фірми-платформи, істотно знизити ціни порівняно зі спеціалізованими 

готельними комплексами, у зв’язку з низькими не тільки постійними (сплата 

податків, отримання ліцензій), а й змінними витратами (витрати на заробітну 

плату, оренду землі тощо).  

Жителям Нью-Йорка дозволяється здавати одну або кілька кімнат на 

термін до 30 днів тільки за умови, що вони будуть самі проживати в цей час у 

квартирі. Такий закон був підписаний губернатором штату Нью-Йорк Ендрю 

Куомо. У разі порушення закону штраф становитиме 7500 дол. США [211]. 

1 травня 2016 р. в Берліні набув чинності закон про заборону 

використання житлових приміщень не за призначенням, який отримав 

неофіційну назву «Закон проти Airbnb» згідно з яким жителі міста не 

зможуть здавати свої квартири туристам за допомогою платформ. У разі 

порушення закону штраф становитиме 100 000 євро [243]. 

В Іспанії 29 грудня 2017 р. був прийнятий Королівський декрет 

1070/2017 (Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre), підготовкою якого 

займалися Міністерство фінансів та податкова служба Іспанії. Згідно з цим 

документом, орендарів, які використовують платформи (Airbnb, HomeAway, 

Niumba, Wimdu) для здавання в оренду житла, зобов’язуються декларувати 

свої прибутки [148].  

Міністерство фінансів та податкова служба Іспанії отримає 

можливість вимагати від фірм-платформ Декларацію, що містить список 

укладених угод та суму кожної з них, а також персональну інформацію про 

орендодавця.  

Наведені вище приклади свідчать про те, що внесення змін до 

законодавства щодо регулювання діяльності фірм-платформ на ринку 

готельних послуг знижує ймовірність монополізації ринку, забезпечує 

конкуренцію між багатостороннім та класичним ринком готельних послуг, 

захист прав третьої сторони (наприклад, якщо орендарі порушують спокій 
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або інші правила, то третя сторона, наприклад, сусіди, можуть подати в суд з 

метою анулювання ліцензії).  

Ринок медичних товарів та послуг. Розвинені країни світу вбачають 

позитивний розвиток ринку медичних товарів та послуг за рахунок 

використання новітніх інформаційних технологій та створення фірм-

платформ, що забезпечує зниження витрат та підвищення ефективності. 

Регулятори у всьому світі все частіше починають визнавати, що традиційні 

підходи до регулювання можуть бути перешкодою для цифрових інновацій у 

сфері охорони здоров’я та прагнуть модернізувати законодавчу базу. 

На сьогодні органи державної влади не дійшли однозначного 

висновку про те, чи потрібно вносити додаткові зміни до законодавства в 

зв’язку зі створенням платформ на ринку медичних товарів та послуг, 

оскільки провідні країни світу почали реалізовувати прийняту Всесвітня 

Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) у 2005 р. резолюцію про розвиток 

системи електронної охорони здоров’я, що є поєднанням медичних послуг та 

інформаційних технологій. Відповідно до даної резолюції розвинені країни 

світу почали вносити зміни до чинного законодавства. Розвиток 

багатосторонніх ринків медичних товарів та послуг є сучасним мейнстрімом 

у галузі медицини. Фірми-платформи у цій галузі характеризуються 

складністю інфраструктури, оскільки повинні виконувати не тільки 

економічні (максимізація прибутку, зниження витрат, досягнення лідерства 

на ринку, задоволення потреб кінцевого споживача та ін.), а й соціальні, 

демографічні, політичні та інші завдання, що є специфікою даної галузі. З 

метою визначення ефективності діяльності фірм на багатосторонньому ринку 

медичних товарів та послуг потрібно проаналізувати економічні відносини та 

визначити оптимальну кількість фірм-платформ, що забезпечує максимізацію 

суспільного добробуту.  

Отже, проаналізувавши світовий досвід інституційно-

організаційного забезпечення державного регулювання багатосторонніх 

ринків, зауважимо, що на сьогодні не існує єдиного підходу щодо 
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необхідності внесення змін до чинного законодавства. На практиці виникає 

велика кількість негативних наслідків від діяльності фірм-платформ, що 

змушує органи державної влади регулювати або навіть призупиняти 

діяльність окремих суб’єктів ринкових відносин. 

 

Висновки до другого розділу  

Працюючи над визначенням тенденцій та аналізом суперечностей 

розвитку багатосторонніх ринків, дослідженням фірми-платформи як 

структуроутворюючого суб’єкта, а також аналізуючи інституційне 

забезпечення державного регулювання конкуренції на цих ринках в умовах 

глобалізації, ми отримали змогу зробити такі висновки.  

1. Ґрунтовне дослідження особливостей глобальної цифрової економіки 

дало можливість визначити провідні тенденції розвитку багатосторонніх 

ринків в умовах глобальної цифрової економіки, а саме: 1) виникнення 

глобальних ринків нових товарів завдяки активному розвитку фірм-

платформ; 2) зростання рівня автоматизації та прискорення бізнес-процесів 

фірмами, що працюють на багатосторонніх ринках; 3) підвищення рівня 

конкурентоспроможності фірм на глобальних ринках внаслідок використання 

ресурсу цифрової мережі; 4) зменшення наявних неліквідних активів у фірм-

платформ з метою підвищення рентабельності цих фірм та максимізації 

їхнього прибутку у короткостроковому періоді; 5) зниження ціни на товари 

фірм-платформ на багатосторонньому ринку завдяки мінімізації 

транзакційних витрат та підвищення ефективності обміну; 6) зростання ролі 

держави в управлінні мережевими ефектами, що виникають між суб’єктами 

ринку в мережі Інтернет.  

2.  Використовуючи методи економіко-математичного моделювання 

визначення попиту на товар фірми-платформи залежно від рівня комісійних 

за кожну здійснену транзакцію купівлі-продажу між продавцем та покупцем, 
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корегованої ціни, вектору цін товару на аналогічних фірмах-платформах та 

сукупної пропозиції, автор виявив такі взаємозв’язки: позитивний вплив 

зростання ціни аналогічного товару на інших фірмах-платформах на обсяги 

його реалізації; зниження попиту на товар внаслідок підвищення фірмою-

платформою ціни на нього; зростання попиту на сукупні товари фірми-

платформи призводить до поступового зниження рівня комісійних та 

зменшення попиту на цей товар інших фірм-платформ. 

3. Виявлений зв’язок між зазначеними процесами, безпосередньо 

пов’язаними з цифровізацією економіки розвинених країн, який 

характеризується такими особливостями: інформація стає основним 

ресурсом; збільшується кількість посередників внаслідок переходу у 

віртуальний простір; матеріальні активи не впливають на ринкову вартість 

фірм; не зношуються, однак швидко старіють цифрові ресурси; географічні 

межі визначаються межами мережі Інтернет. 

4. Визначено, що у процесі розвитку багатосторонніх ринків 

загострюються такі суперечності: між посиленням ринкової влади фірм-

платформ та розвитком конкуренції; між зниженням значимості економічних 

бар’єрів входження на ринок та зростанням технологічних бар’єрів; між 

посиленням позитивних мережевих ефектів та зловживанням фірмами-

платформами домінуючим становищем на ринку. Це дало можливість 

обґрунтувати висновки щодо позитивних та негативних наслідків розвитку 

багатосторонніх ринків для національної економіки. 

5. Аналіз фінансової рентабельності за допомогою трифакторної моделі 

Дюпона дав змогу зробити такі висновки: фірмам-платформам властивий 

принцип неперервних інновацій та «коротких грошей», які швидко 

обертаються і приносять високі прибутки у короткостроковому періоді; 

поповнення та віддача активів у фірм-платформ відбувається швидше, ніж у 

класичних фірм, що призводить до вищого рівня рентабельності; 

використання короткострокових інвестицій фірмами-платформами 

обґрунтовано технологічною необхідністю оновлення основного ресурсу – 
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цифрової мережі, тобто відбувається прискорення обороту капіталу; 

інвестиції швидко окуповуються, що підвищує результативність діяльності та 

інвестиційну привабливість фірм-платформ.  

6. Ґрунтуючись на даних, отриманих у процесі аналізу світового досвіду 

інституційного забезпечення державного регулювання багатосторонніх 

ринків в умовах глобалізації, автором було виокремлено дві моделі такого 

регулювання: американська та європейська. Перша ґрунтується на 

припущенні, що монополізація ринків фірмами-платформами виникає в 

результаті посилення ними мережевих ефектів, які розцінюються як джерело 

економічної ефективності та інноваційного розвитку (США, Фінляндія, 

Швеція, Данія, Естонія). Друга – має протекціоністський характер та 

спрямована на послаблення ринкової влади іноземних фірм-платформ і 

розвиток конкуренції на багатосторонніх ринках національного рівня 

(Франція, Німеччина, Італія, Росія). 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: [14], 

[16], [17], [23], [34], [177]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФІРМ-ПЛАТФОРМ НА РИНКАХ 

ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Конкурентні відносини між фірмами-платформами в Україні 

 

У щоденному житті нас оточує безліч платформ. Facebook, Uber, 

Booking – це лише декілька прикладів найвідоміших платформ на сьогодні. 

Вони змінюють бізнес, впливають на поведінку споживачів, а також 

використовуються урядовими установами для підвищення ефективності їх 

діяльності.  

Аналіз досвіду лідерів цифрової трансформації, дослідження та 

моніторинг найбільших фірм світу та ринків високотехнологічних продуктів 

і сервісів, знайомство з думками провідних економістів, підприємців, 

аналітиків призводить до розуміння особливої ролі фірм-платформ у новій 

цифровій економіці. 

Ідея встановлення зв’язків між двома або більше групами суб’єктів не є 

новою і для ринків України. Перші спроби теоретичного обґрунтування 

особливостей  фірм-платформ відбулися протягом останніх декількох років, і 

були зумовлені зростанням їх ринкової влади та впливом на конкурентні 

відносини на ринках. Однак, в науковій літературі доволі поверхнево 

досліджена роль та значення структуроутворюючих суб’єктів 

багатостороннього ринку у розвиткові цифрової економіки України.  

Одним із головних завдань розвитку цифрової економіки є створення 

фірм-платформ, які, з одного боку, розвивають та активізують бізнес, що дає 

змогу підвищити результативність діяльності продавців та урядових установ, 

а з іншого – забезпечують зростання суспільного добробуту. 
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Перехід у віртуальний простір шляхом розвитку багатосторонніх 

ринків є рушійним фактором для розвитку економіки України, що 

забезпечуватиме виробництво якісної продукції, яка користується попитом як 

на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

Сьогодні українським фірмам, щоб бути конкурентоспроможними на 

міжнародних ринках, потрібно відповідати світовим стандартам та 

забезпечувати потреби споживачів у режимі реального часу шляхом розвитку 

ІКТ. Платформи покликані прискорювати економічні та соціальні процеси, 

робити їх більш ефективними та прозорими. 

Компанія Accenture, що займається аналізом платформ та 

багатосторонніх ринків, у 2015 р. розробила індекс готовності до переходу на 

цифрові платформи. Однак він був розрахований одноразово, а у вільному 

доступі опубліковано рейтинг 10 країн, які найефективніше використовують 

ІКТ для здійснення економічної діяльності. Україна у цей список не 

потрапила, однак, на нашу думку, з метою розуміння готовності України до 

переходу на цифрові платформи можна проаналізувати низку інших індексів, 

які мають спільні фактори з індексом, розробленим компанією Accenture, 

зокрема: індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index), 

електронного уряду (E-Government Development Index), електронної участі (E-

Participation Index), глобальних інновацій (Global Innovation Index), 

кібербезпеки (Global Cybersecurity Index), інформаційно-комунікаційних 

технологій (ICT development index), конкурентоспроможності.   

Нами був здійснений порівняльний аналіз позицій України з низкою 

країн в головних міжнародних рейтингах, які визначають розвиток ІКТ та 

ступінь цифровізації економіки (табл. 3.1).  

Аналізуючи дані, наведені у таблиці 3.1, бачимо, що у 2017 р. Україна 

перебувала в середині рейтингового списку за головними показниками, що 

визначають розвиток ІКТ та рівень цифровізації. Така тенденція обумовлена 

тим, що Україна тільки протягом останніх років почала приділяти увагу 

створенню платформ як рушійному фактору підвищення 
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конкурентоспроможності фірм на світових ринках та ефективності соціальної 

сфери.  

 Таблиця 3.1. 

Порівняльна таблиця значень індексів розвитку ІКТ та рівня 

цифровізації економіки певних країн  протягом 2016–2018 рр. 

Індекси Китай Японія США Німеччина Франція Росія  Україна 

Індекс розвитку 

електронного уряду 

(EGDI) 2018 р. 

65/193 10/193 11/193 12/193 9/193 32/193 82/193 

Індекс глобальних 

інновацій (GII) 

2017 р. 

22/127 14/127 4/127 9/127 15/127 45/127 50/127 

Індекс мережевої 

готовності (NRI) 

2016 р. 

19/139 10/139 5/139 15/139 24/139 41/139 64/139 

Індекс електронної 

участі (EPI) 2018 
29/193 5/193 5/193 23/193 13/193 23/193 75/193 

Індекс розвитку 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій (IDI) 

2017 р. 

6/175 

(Гонк

онг) 

10/175 16/175 12/175 15/175 45/175 79/175 

Глобальний індекс 

кібербезпеки (GIC) 

2017 р. 

32/165 11/165 2/165 24/165 8/165 10/165 59/165 

Індекс 

конкурентоспромож-

ності 2017 р. 

15/137 9/137 2/137 5/137 22/137 38/137 81/137 

Джерело: складено автором на основі [161, 244, 268–270]. 

Розвиток багатосторонніх ринків, зокрема шляхом створення 

державних (Prozorro, Ehealth, Платформа державної служби зайнятості з 

профорієнтації та розвитку кар’єри та ін.) та розвитку приватних (Оlx, Uber, 

Facebook тощо) має вагомий вплив на позицію України у глобальному 

рейтингу конкурентоспроможності. У 2016 р. Україна посідала 85-те місце в 

рейтингу, а у 2017 р. – 81-ше. Одним із ключових факторів позитивної 

динаміки даного показника є розвиток інновацій та спрямованість на 

цифровізацію економіки в Україні [268].  
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На нашу думку, індекс мережевої готовності найбільш точно 

характеризує особливості розвитку ІКТ в Україні. Цей індекс складається з 

10 показників:  

- політичне та регуляторне становище – оцінює, наскільки національна 

законодавча база сприяє проникненню ІКТ та безпечному розвиткові ділової 

активності, беручи до уваги загальні риси регуляторного середовища (захист 

прав власності, незалежність судової системи та ефективність процесу 

прийняття закону), а також специфічні для ІКТ (прийняття законів, що 

стосуються ІКТ, або рівень піратства в галузі програмного забезпечення); 

- бізнес та інноваційне середовище – визначає якість умов бізнес-

інфраструктури для стимулювання підприємництва. Враховуються 

показники, що пов’язані з легкістю ведення бізнесу (наявність бюрократії, 

надмірні фіскальні витрати, реальні умови для  розвитку інновацій: загальна 

доступність технологій, умови попиту на інноваційні продукти, наявність 

венчурного капіталу для фінансування проектів, пов’язаних з інноваціями, 

наявність кваліфікованої робочої сили); 

- інфраструктура та цифровий контент – відображає розвиток 

інфраструктури ІКТ (включаючи покриття мобільної мережі, пропускну 

здатність мережі Інтернет, безпечність інтернет-серверів або виробництво 

електроенергії), а також доступність цифрового контенту; 

- доступність – оцінює вартість доступу до ІКТ ( за допомогою 

мобільної телефонії чи фіксованого широкосмугового Інтернету), а також 

рівень конкуренції в секторах Інтернету і телефонії, що визначають цю 

вартість; 

- навички – вимірює здатність суспільства ефективно використовувати 

ІКТ завдяки наявності базових навичок у галузі освіти, пов’язаних з якістю 

освітньої системи, рівнем грамотності дорослих і рівнем охоплення 

загальною середньою освітою; 

- індивідуальне використання – вимірює проникнення та поширення ІКТ 

на індивідуальному рівні з використанням таких показників, як кількість 
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передплат на послуги мобільного зв’язку, користувачів мережі Інтернет, 

домашніх господарств з ПК, домашніх господарств з доступом до мережі 

Інтернет (як фіксовані, так і мобільні), користувачів соціальних мереж; 

- використання бізнесом – відображає масштаби використання інтернет-

бізнесу, а також зусилля фірм із інтеграції ІКТ у внутрішні технології, 

орієнтовані на інновації, які забезпечують приріст продуктивності. Показник 

відображає здатність поглинати технологію фірми, а також її загальну 

здатність до інновацій, виробництво технологічних нововведень, що 

вимірюється кількістю заявок на патент або кількістю підготовлених 

співробітників; 

- використання урядом – надає уявлення  про урядові заходи у сфері 

ІКТ, що забезпечують конкурентоспроможність фірм та суспільний 

добробут, і характеризує дії уряду щодо реалізації своїх цілей в галузі 

розвитку ІКТ та кількості державних послуг, які вони надають в Інтернеті; 

- економічний вплив – визначає вплив ІКТ на конкурентоспроможність 

завдяки створенню технологічних та нетехнічних інновацій у формі патентів, 

нових продуктів, процесів або організаційних методів. Крім того, 

вимірюється загальний зсув економіки в бік більш інтенсивних знань; 

- соціальний вплив – оцінює поліпшення, пов’язані з ІКТ, у сфері 

добробуту  завдяки їх впливу на навколишнє середовище, освіту, споживання 

енергії, прогресу в галузі охорони здоров’я або більш активну участь 

громадянського суспільства. Нині показник вимірює ступінь ефективності 

використання ІКТ урядом у наданні послуг своїм громадянам, що покращує 

електронну участь. Також оцінюється те, якою мірою ІКТ наявні у сфері 

освіти. 

Аналіз складових індексу мережевої готовності свідчить, що зростання 

кількості фірм-платформ стимулюватиме підвищення його значення за  всіма 

показникам та забезпечуватиме зростання суспільного добробуту всередині 

країни та конкурентоспроможності українських товарів та послуг на 

міжнародних ринках [269]. 
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Україна посіла 75-те місце у рейтингу індексу мережевої готовності у 

2012 р., значення якого становило 3,8, а у 2016 р. – 64-те місце зі значенням 

4,2 (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Значення складових індексу мережевої готовності України 

у 2012 та 2016 рр. 

Джерело: складено автором на основі [269]. 

Порівняння результатів рейтингу за 2012 та 2016 роки свідчить про 

розвиток ІКТ в Україні та покращення умов, що забезпечують цифровізацію 

економіки. На нашу думку, одним із ключових факторів позитивної динаміки 

України у рейтингах, що визначають розвиток ІКТ, є становлення 

багатосторонніх ринків, зокрема створення державних фірм-платформ. Про 

це свідчить значення індексу електронного уряду (додаток C). Україна 

входить до переліку країн з рівнем індексу електронного уряду – «високий», 

проте у загальному рейтингу посіла лише 82-ге місце, яке на 20 пунктів 

нижче, ніж у 2016 р., що пояснюється зниженням середнього рівня доходів 

населення [251]. 
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Також негативним фактором, що впливає на погіршення позицій 

України у всіх міжнародних рейтингах, є забезпеченість доступом до мережі 

Інтернет у всіх регіонах країни. За даними агентства «We are social», станом 

на 2018 р. лише 58 % населення користуються мережею Інтернет, тобто 

близько 25,59 млн українців, що значно уповільнює процес 

цифровізації [187]. 

Ця проблема викликана відсутністю попиту на ІТ-спеціалістів та 

низьким рівнем інвестицій у розвиток цифрових технологій. Однак, з метою 

розвитку цифрових технологій та забезпечення зростання суспільного 

добробуту Кабінет Міністрів України ухвалив «Концепцію розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр. та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації», що в майбутньому може цю 

проблему вирішити [40].  

У документі зазначається, що цифровий розвиток України передбачає: 

«створення та розвиток цифрових інфраструктур як основи використання 

переваг цифрового світу у повсякденному житті та платформи для 

досягнення ефективності економіки взагалі» [40]. 

У 2016 р. Міністерством економічного розвитку та торгівлі України 

було створено проект «Цифрова адженда України – 2020» [82], у якому 

наголошується на необхідності активізації процесу цифровізації економіки 

України, зокрема створення платформ як головного суб’єкта ринкових 

відносин у цифрову епоху. У документі зазначаються основі можливості 

розвитку ринкових відносин в Україні, які виникають шляхом переходу на 

цифрові технології, а також проблеми, пов’язані з відсутністю чіткого 

механізму розвитку економіки, законодавчої бази, наявності фінансових 

перешкод, які вперше спробувала згрупувати дослідниця 

А. Позднякова (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2. 

Основні тенденції цифровізації економіки України 

Виклики Тенденції Можливості 

1. Відсутність нормативних 

актів, стандартів, навичок та 

досвіду збирання, зберігання та 

використання даних. 

2. Питання інтелектуальної 

власності. 

3. Ризики кібербезпеки 

Дані стають основним 

рушієм конкуренто-

спроможності 

1) розвиток нових галузей 

промисловості; 

2) створення нових робочих 

місць; 

3) створення ефективного 

інструменту управління та 

боротьби з корупцією 

1. Відсутність обізнаності та 

досвіду у цій галузі. 

2. Стартапи орієнтовані на 

зовнішній ринок. 

3. Відсутність професіоналів та 

непідготовленої системи освіти 

Активне поширення 

та використання 

концепції «Інтернет 

речей» 

1) підвищення ефективності 

багатьох галузей економіки 

та бізнес-процесів у цілому; 

2) залучення інвестицій; 

3) інкрементні та 

трансформаційні інновації 

1. Відсутність бачення, стратегії 

та ініціатив для цифровізації 

економіки та різних сфер життя 

в цілому. 

2. Відсутність інноваційних 

навичок у школах, університетах 

та секторах економіки 

Цифрові зміни, 

перехід з аналогових 

на цифрові системи 

1) підвищення 

конкурентоспроможності 

різних секторів; 

2) розвиток цифрової 

економіки, ринку праці 

тощо; 

3) поширення інноваційного 

підприємництва 

1. Фінансові бар’єри для 

українських компаній, що 

працюють на міжнародних 

ринках. 

2. Правові перешкоди 

Виникнення та 

поширення нових 

бізнес-моделей, що 

належать до ділової 

моделі спільної 

економіки" 

1) полегшення старту для 

нових підприємств (великих 

інвестицій не потрібно); 

2) спрощення запуску 

інтернет-проектів, створення 

нових ринків, розширення 

споживчих ринків для 

українських товарів та 

послуг 

1. Відсутність законодавства 

щодо хмарних сервісів. 

2. Відсутність стратегії. 

3. Відсутність місцевих 

постачальників хмарних сервісів 

на найвищому рівні безпеки 

Віртуалізація фізичної 

ІТ-інфраструктури та 

перехід на сервісні 

моделі (використання 

хмарних сервісів та 

програмного 

забезпечення) 

1) швидкий та дешевий 

спосіб встановлення та 

використання необхідної 

цифрової інфраструктури для 

бізнесу / уряду / суспільства; 

2) ефективне будівництво 

інфраструктури для всієї 

країни 

Джерело: [220, p. 209]. 

Однак, на нашу думку, твердження щодо відсутності обізнаності та 

досвіду в галузі цифрових технологій, відсутності професіоналів та 

непідготовленої системи освіти є доволі  песимістичними та не відповідають 
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дійсності. Відзначимо високий рівень професіоналізму українських 

спеціалістів у галузі цифрових технологій, який високо цінується за 

кордоном, що підтверджується даними міграційних служб. «Відплив 

висококваліфікованих кадрів за кордон (brain drain) до кінця 2016 р. 

становив близько 10 тис. фахівців. Їдуть кращі. За підрахунками експертів 1 

програміст – це орієнтовно 1 млн доларів «продукції», яку він створює. 

Фактично, це проінвестований в інші економіки «інтелектуальний капітал» 

України» [82, с. 7]. Міграція ІТ-спеціалістів призводить до уповільнення 

процесу цифровізації та впровадження ІКТ на внутрішніх ринках України. 

Протягом останніх років мережа Інтернет надала можливість розвитку 

часткової зайнятості, що не потребує фізичної присутності працівника. 

Фрілансерство на багатосторонніх ринках досить поширене за рахунок 

виникнення краудсорсингових фірм-платформ, які забезпечують взаємодію 

між роботодавцями та працівниками з метою виконання певного проекту. За 

даними Міжнародного бюро праці Україна посідає перше місце у світі в «IT-

фрілансі». «Згідно з різними джерелами в 2013–2017 роках Україна посіла 

перше місце в Європі та четверте місце у світі з зайнятості на платформах, 

що вимірюється за сумою фінансових потоків та кількістю завдань, 

виконаних на таких платформах» [2, с. 4]. Наведені дані свідчать про те, що в 

Україні не просто є фахівці з відповідними знаннями та навичками, а й про 

те, що  вони готові працювати у напрямку розвитку цифрових технологій, 

однак відсутність гідної оплати праці змушує працівників виконувати роботу 

для міжнародних компаній. І хоча держава зробила перші кроки на шляху 

створення умов для розвитку цифровізації в Україні, однак на сьогодні дуже  

мало вітчизняних фірм-платформ змогли вийти на ринок та обмежити 

домінування міжнародних фірм. На нашу думку, це пов’язано з відсутністю 

змін у законодавчій базі, яка б забезпечувала конкуренцію на 

багатосторонніх ринках. 

На сьогодні в Україні державні фірми-платформи є більш ефективними  

порівняно зі структуроутворюючими суб’єктами багатосторонніх ринків 
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приватної форми власності. Це пов’язано насамперед з тим, що фірми-

платформи державної форми власності забезпечують прозорість та 

ефективність соціальних процесів та дають змогу при перевірці виявити 

зловживання службовим становищем з боку урядовців. Яскравим прикладом 

фірм-платформ, метою створення яких є підвищення ефективності органів 

державної влади України та оптимізації процесу надання послуг населенню, 

є Prozorro. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», 

«Prozorro – це авторизована Уповноваженим органом інформаційно-

телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель 

та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і 

передавання інформації та документів під час проведення процедур 

закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, 

доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет» [61]. З 1 серпня 

2016 р. для центральних органів виконавчої влади та покупців, обов’язковою 

умовою для здійснення закупівель є використання електронної системи 

Prozorro у випадку, якщо вартість об’єкта закупівлі перевищує: а) для 

замовників  – 200 тис. грн (товари), 1,5 млн грн (роботи); б) для замовників у 

окремих сферах господарювання  –  1 млн грн (товари), 5 млн грн (роботи) 

[61]. 

 Основною метою створення  Prozorro є економія державних коштів за 

рахунок:  

- зниження рівня корупції в процесі державних закупівель;  

- підтримка конкуренції між суб’єктами господарювання, яка сприяє 

зниженню ціни предмета закупівлі.  

Платформою Prozorro протягом 2017–2018 рр. було проведено 2,3 млн 

тендерних процедур, із них конкурентні становили 819 тис. грн, не 

конкурентні – 1,46 млн, загальна вартість яких становила близько 1,79 трлн 

грн. Загальна сума зекономлених бюджетних коштів завдяки використанню 

платформи Prozorro становила близько 59 млрд грн (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Економія державних коштів фірмою-платформою Prozorro 

протягом 2017–2018 рр., млрд  грн  

Джерело: складено автором на основі [221]. 

Проаналізувавши суму економії державних коштів платформою 

Prozorro протягом 2017–2018 рр., зауважимо, що найменша сума заощаджень 

була  зафіксована у вересні 2017 р. і становила 1,24 млрд грн, а найбільша – 

5,54 млрд грн у лютому 2018 р. Протягом проаналізованого періоду фірма-

платформа забезпечила економію близько 3,4 % від загальної вартості 

товарів, що закуповувалися [221]. 

Виникнення фірм-платформ та переваги, які вони забезпечують для 

всіх учасників ринкових відносин, спонукали органи державної влади 

ініціювати їх створення на ринках, де держава відіграє роль постачальника 

товарів та послуг або на ринках, де зловживання монопольним становищем 

матиме не тільки економічні, а й соціальні, політичні та демографічні 

негативні наслідки. Такими ринками є: ринок освітніх послуг, ринок 

державних закупівель, ринок медичних товарів та послуг та ін. (табл. 3.3).  

Основними цілями діяльності таких платформ є:  

1. Розширення спектру послуг, що надаються державними структурами.   

2. Підвищення ефективності діяльності органів державної влади. 

3. Зниження витрат. 
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4. Забезпечення прозорості діяльності державних установ.  

5. Формування загальнонаціональних електронних баз даних. 

Таблиця 3.3. 

Приклади державних фірм-платформ в Україні 

Ринок Назва платформи 

Ринок державних закупівель Prozorro 

Ринок медичних товарів та послуг Ehealth 

Ринок освітніх послуг E-підручник (на етапі розробки) 

Ринок праці 
Платформа державної служби зайнятості   

з профорієнтації та розвитку кар’єри 

Джерело: складено автором самостійно.  

Стимулом для створення фірм-платформ з державною формою 

власності є формування загальної державної бази персональних даних 

громадян. Як уже зазначалося раніше, власники комерційних фірм досить 

часто реалізовують великі бази даних з метою максимізації прибутку, що має 

негативні політичні, соціальні та економічні наслідки для країни або групи 

країн в цілому. Саме тому виникає необхідність створення посередників із 

державною формою власності у найважливіших галузях економіки з метою 

захисту інформації та забезпечення конфіденційності.  

Дослідження особливостей фірм-платформ українськими науковцями 

здійснюється тільки протягом останніх декількох років і мають поверхневий 

характер, тобто публікації в основному спрямовані на обґрунтування 

необхідності їх створення та пояснення переваг, які вони дають учасникам. 

Однак, на сьогодні відсутній глибокий теоретико-методологічний аналіз 

сутності багатосторонніх ринків в Україні, зокрема аналіз конкурентних 

відносин між суб’єктами багатостороннього ринку з метою уникнення 

негативних наслідків діяльності фірм-платформ.  

Незважаючи на відсутність теоретичного обґрунтування, фірми-

платформи почали діяти в Україні від часу отримання нею незалежності. 

Вважається, що першими віртуальними посередниками, що почали діяти на 

території України,  є Visa та Mastercard. На сьогодні фірм-платформ, що 
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працюють на ринках,  доволі багато (Facebook, Apple, Olx, Amazon, Uber), але 

більшість із них є іноземними компаніями, що стали монополістами на 

українських ринках внаслідок відсутності  конкуренції з боку вітчизняних 

фірм-платформ. На перший погляд, це здавалося б позитивним, оскільки чим 

більша ринкова влада платформи, тим сильніші мережеві ефекти та ефект від 

масштабу, однак зловживання монопольним становищем деяких платформ 

призводить до негативних економічних та соціальних наслідків. 

Проаналізуємо конкурентні відносини на багатосторонніх ринках послуг 

таксі та ринку соціальних мереж в Україні, оскільки саме на цих ринках 

виникли та успішно функціонують українські фірми-платформи.  

Ринок соціальних мереж. Багатосторонній ринок соціальних мереж 

одним із перших виник в Україні. Створення таких фірм-платформ як  

Facebook, Twitter, Вконтакте, Однокласники не тільки дали змогу кінцевим 

споживачам безоплатно отримувати послуги, які раніше були 

високовартісними, а для більшості взагалі недоступними, а й створили новий 

ринок, взаємозалежний із ринком рекламних послуг. Основною цінністю, що 

створюється на ринку соціальних мереж за допомогою фірм-платформ, є 

формування великих баз даних, що дають змогу визначати вподобання 

кінцевих споживачів. 

З метою аналізу конкурентних відносин на ринку соціальних мереж 

України необхідно визначити, які фірми-платформи діють в країні:  

- іноземні: Facebook, Вконтакте, Twitter, YouTube, Pinterest, Tumblr, 

Однокласники, StumbleUpon,  reddit, Instagram, LinkedIn, Google+, Hacker 

News та інші; 

- українські: GoBeside, Друзі, Українці, Yachudo, СІЧ.УКР, FamalyUa, 

НаМайдані, CIMBOR та ін.  

Однією з особливостей багатосторонніх ринків, що дуже ускладнює 

аналіз конкурентних відносин між суб’єктами, є множинна адресація, тобто 

учасники можуть одночасно використовувати кілька фірм-платформ, однак 

користуватися однією. Саме тому при дослідженні конкурентних відносин 
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між ними на ринку соціальних мереж необхідно аналізувати не кількість 

зареєстрованих учасників, а кількість відвідувань, які вони здійснюють 

протягом певного періоду часу. Згідно зі статистичною інформацією,  

розміщеною на сайті компанії StatCounter, яка займається аналізом веб-

трафіку, в Україні конкуренція загострюється між іноземними фірмами-

платформами (додаток Р). 

Проаналізувавши динаміку кількості відвідувань соціальних мереж в 

Україні протягом 2009–2018 рр. у % до загальної кількості відвідувань, 

спостерігаємо сталу тенденцію лідерства іноземних фірм, яким належить 

99 % ринку, а українські компанії займають менше 1 % ринку. Так, у 

першому півріччі 2018 р. лідерство на ринку соціальних мереж в Україні 

мала компанія Facebook – 48,55 % усіх відвідувань, друге місце належало 

платформі YouTube – 15,53 % (рис. 3.3). Найшвидші темпи зростання 

продемонструвала мережа Instagram, обсяг відвідувань якої зріс у 5 разів 

порівняно з 2017 р. та становив 3,52 % (проти 0,7 % у 2017 р.) [238].  

 

Рис. 3.3. Кількість відвідувань соціальних мереж в Україні 

протягом 2009–2018 рр., % 

Джерело: розроблено автором на основі [238]. 
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Аналізуючи конкурентні відносини між фірмами-платформами на 

ринку соціальних мереж, спостерігається тенденція посилення конкуренції 

між ними за рахунок стандартизації технології. На етапі виникнення даного 

ринку на ньому працювали 1–2 компанії, які мали абсолютну монополію, 

оскільки володіли унікальною мережею, розроблення та обслуговування якої 

потребували величезних фінансових інвестицій та спеціалістів з відповідним 

рівнем знань. Однак, з розвитком ІКТ та цифрових технологій кількість 

платформ на ринку збільшується, конкуренція між ними посилюється. Щоб 

не втратити частку ринку, фірми-платформи змушені постійно розвивати 

технології та «боротися» за лояльність споживача. Як зазначалося вище, 

узгоджені дії на багатосторонніх ринках дуже важко реалізувати внаслідок 

взаємозалежності попиту різних груп суб’єктів, проте досить часто на цих 

ринках відбуваються злиття та поглинання, що дає змогу збільшити частку 

ринку або зберегти її у разі виникнення сильного конкурента. Наприклад, 

Facebook здійснила злиття з платформою Instagram у 2012 р., вартість угоди 

становила 1 млрд дол. США, а у 2018 р. аналітики оцінюють ринкову 

вартість Instagram у 100 млрд дол. [203]. 

Ця угода надала змогу фірмі-платформі Facebook збільшити частку 

ринку. Так на ринку соціальних мереж в Україні ринкова частка Facebook у 

2017 р. становила 50,82 %, тоді як у першому півріччі 2018 р. – 48,55 %, 

однак за рахунок зростання частки Instagram сумарна частка на ринку зросла 

на 0,55 %.  

Конкуренція на ринку соціальних мереж України відбувається між 

іноземними фірмами, сумарна частка яких становить 99,9 % від загальної 

кількості відвідувань  споживачів. Так, частка українських фірм-платформ на 

даному ринку у 2018 р. становила близько 0,1 %, що  пов’язано з відсутністю 

інвестицій в інновації в Україні, а також відповідного державного 

регулювання, яке б забезпечувало створення та розвиток вітчизняних фірм-

платформ. Оскільки частка витрат на рекламу в соціальних мережах 

невпинно зростає, то це призводить до відпливу капіталу з України. 
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Для аналізу ефективності реклами на багатосторонніх ринках 

використовують таку формулу: 

    
         

       
,                                              (3.1) 

де     – ефективність реклами; 

      – дохід від продажу товарів; 

        – загальна собівартість товарів; 

       – витрати на соціальні мережі (таргетована реклама, купівля гостьових 

постів, заробітна плата адміністратора групи тощо) [88]. 

Лідерство на ринку України належить компанії Facebook, і хоча на 

сьогодні АМКУ не зафіксовано жодного розслідування про зловживання 

монопольним становищем, однак, на нашу думку, це може бути викликано 

відсутністю теоретичних досліджень особливостей багатосторонніх ринків та 

новітніх методів аналізу зловживань домінуючим становищем на цих ринках.  

 В Україні створено велику кількість стартапів-платформ, однак вони не 

користуються популярністю населення не лише через відсутність 

новаторських рішень, а й тому, що використовують недобросовісні методи 

конкуренції, що знижує лояльність кінцевих споживачів.  

Ринок послуг таксі. Багатосторонній ринок послуг таксі єдиний в 

Україні, який почав свій розвиток зі створення української фірми-платформи 

– Uklon. Станом на 2018 р. в Україні діяли 4 фірми-платформи на ринку 

таксі: Uber, Uklon, Taxify, Veterano Cab.  

В аспекті конкурентних відносин між посередниками на ринку таксі 

зазначимо, що платформа Uklon була створена у 2010 р. і до 2016 р. їй 

належав статус монополіста. У 2016 р. на український ринок увійшли відразу 

дві фірми-платформи – Uber та Яндекс.Таксі з чіткою конкурентною 

стратегією, основною метою якої було розширення меж ринку шляхом 

переходу кінцевих споживачів з класичного (послуги таксі місцевих 
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таксопарків) на багатосторонній ринок (платформ) за рахунок створення 

мобільних додатків.  

У 2017 р. Яндекс.Таксі виходить з ринку України, що надає можливість 

відразу двом гравцям увійти: естонській платформі Taxify та українському 

стартапу – Veterano Cab. З метою визначення частки ринку кожної фірми-

платформи потрібно проаналізувати загальний  обсяг перевезень, що 

здійснюються за допомогою посередників, однак аналітики та урядовці 

зазначають, що ринок послуг таксі є одним із найбільш тінізованих в Україні, 

що ускладнює визначення обсягу попиту  та пропозиції. Фірми-платформи 

посилили дану тенденцію. Голова Державної служби з безпеки на транспорті 

М. Ноняк під час публічного звіту в «Укрінформі» заявив, що у 2017 р. в 

Україні поза правовим полем працювали 95 % перевізників. А за даними 

Міністра інфраструктури В. Омеляна, в нашій країні нелегально працює 

близько 90 % ринку [75]. 

Тінізація ринку таксі в Україні призводить до порушення 

законодавства про конкуренцію, ухилення від сплати податків, відсутності 

контролю за якістю надання послуг з боку держави, порушення прав 

споживачів тощо. Відсутність державного регулювання багатосторонніх 

ринків, зокрема і ринку таксі, призводить порушення законодавства про 

конкуренцію, і як наслідок зниження суспільного добробуту в Україні. 

На ринку послуг таксі в Україні фірми-платформи використовують не 

тільки нецінові методи конкуренції, а й часто вдаються до демпінгу – 

заниження цін з метою отримання критичної маси користувачів (відразу 

після входу на ринок), та підвищення цін для максимізації прибутку після 

подолання проблеми курки та яйця. 

З метою аналізу цінової конкуренції між платформами нами був 

виконаний порівняльний аналіз цін на послуги кожної з фірм (табл. 3.4) на 

ринку таксі в м. Київ станом на 2018 р. За результатами проведеного 

дослідження найвища ціна для кінцевих споживачів встановлена 

платформою Uklon, однак паралельно платформа встановила мінімальну 



170 
 

комісію для водіїв 10 %. Ціни фірм-платформ Uber, Taxify, Veterano Cab 

перебувають на однаковому рівні. Отже, посередники на ринку таксі в 

Україні змагаються не за кінцевих споживачів, а за перевізників ціновими 

методами конкуренції. Так, платформа Uklon намагається утримати частку на 

ринку за рахунок мінімальної комісії для водіїв, що дає змогу максимізувати 

їх прибуток. Така конкурентна стратегія є дуже дієвою особливо в часи 

підвищеного попиту – «часи пік», оскільки  кінцеві споживачі, які 

використовують кілька платформ, виберуть ту, де пропозиція більша. 

Таблиця 3.4. 

Ціни на послуги фірм-платформ таксі у м. Київ, 2018 р. 

Назва 

платформи 

Дата початку 

роботи в 

Україні 

Фіксована 

комісія для 

водіїв, % 

Вартість 

кожного 

кілометра 

проїзду, грн/км 

Вартість 

кожної 

хвилини 

проїзду, 

грн/хв. 

Мінімальна 

ціна поїздки, 

грн 

Uber  2016 25 4,5 1,15 40 

Uklon  2010 10 6 1,5 45 

Taxify 2018 20 4,5 1,15 40 

Veterano Cab 
2018 - 4,5 1,15 35 

Джерело: складено автором на основі [73, 242,250, 255]. 

Інші платформи використовують стратегію, яка мінімізує витрати 

кінцевого споживача, щоб забезпечити зростання попиту. На нашу думку, 

така політика ціноутворення орієнтована на категорію споживачів з низьким 

рівнем доходу, тобто пасажир готовий заради мінімізації витрат 

«пожертвувати» вільним часом. Щодо нецінових методів конкуренції, то усі 

платформи використовують рекламу, досить часто – саморекламу (наприклад 

Uber, розміщує рекламу на автомобілях), акції, розіграші, надання 

додаткових послуг тощо.  

Аналітики компанії Bain&Company зазначають, що найбільшим 

багатостороннім ринком послуг таксі є китайський ринок. Його місткість 

оцінюється у 30 млрд дол. США, при цьому майже 90 % належить одній 

платформі – Didi Chuxing. Також спеціалісти стверджують, що до 2020 р. 



171 
 

китайський ринок виросте більш ніш удвічі – до 72 млрд дол. Усі інші країни 

також оцінять  переваги багатостороннього ринку порівняно з класичним, що 

призведе до зростання місткості ринку, а домінуюче становище на світовому 

ринку належатиме фірмам-платформам Uber та Lyft [28]. 

Проаналізувавши процес становлення багатостороннього ринку таксі в 

Україні, зауважимо, що розвиток ІКТ призводить до зростання кількості 

учасників та посилення конкуренції між ними. На нашу думку, така 

тенденція буде продовжуватися і найближчим часом призведе до входу на 

ринок нових учасників та платформ, що стимулює наявні платформи 

розвивати технології. Відсутність контролю з боку держави призводить до 

хижацького ціноутворення, порушення прав споживачів, ухилення від сплати 

податків, встановлення бар’єрів входження на ринок, злиттів та поглинань, 

що обмежують розвиток конкуренції та ін.  

Дослідження розвитку цифрових технологій, інформаційного сектору 

економіки та особливостей становлення багатосторонніх ринків в Україні (на 

прикладі ринку соціальних мереж та ринку таксі) дало нам змогу визначити 

головні проблеми щодо захисту економічної конкуренції на багатосторонніх 

ринках в Україні, а саме:  

- відсутність у законодавстві України чіткого визначення понять «фірма-

платформа», «мережеві ефекти», «багатосторонній ринок»; 

- відсутність адаптованих методів оцінки монопольної влади фірм-

платформ на багатосторонніх ринках; 

- низький рівень інвестицій в інновації; 

- слабкий захист інтелектуальної власності на багатосторонніх ринках; 

- відсутній контроль за поглинаннями стартапів, які можуть забезпечити 

розвиток конкуренції на  багатосторонніх ринках в Україні; 

- слабка система захисту даних в мережі (кібербезпека); 

- недостатнє обмеження зловживань фірмами-платформами 

монопольним становищем; 



172 
 

-  недостатній рівень обізнаності населення з цифровими технологіями; 

- низький рівень доходів населення; 

- хабарництво урядовців тощо. 

 

3.2. Особливості функціонування та розвитку фірм-платформ на 

ринку медичних послуг України 

 

 Протягом останніх декількох десятиліть цифрові технології радикально 

змінили світ. Суб’єкти ринкових відносин відчувши переваги, які виникли в 

результаті формування фірм-платформ на товарних ринках, очікують 

цифрової трансформації і на ринку медичних послуг.  

У зв’язку зі старінням населення та збільшенням хронічних 

захворювань попит на медичні послуги  зростає у рази швидше, ніж 

фінансування галузі охорони здоров'я. Передбачається, що витрати на 

охорону  здоров’я у світі зростуть  з 8,4 трлн дол. США у 2015 р. до 18,3 трлн 

дол. до 2030 р. [246, c. 3]. Такі прогнози стимулюють постачальників 

медичних послуг шукати нові способи скорочення витрат на охорону 

здоров’я, одним із яких є формування багатостороннього ринку медичних 

послуг. На сьогодні створення фірм-платформ у галузі медицини є 

загальносвітовим мейнстрімом, оскільки є невід’ємною складовою системи 

електронної охорони здоров’я, а також орієнтовані на забезпечення 

підвищення якості, ефективності, доступності та зручності надання медичних 

послуг за рахунок використання сучасних цифрових технологій, а також 

розширюють товарні та географічні межі ринку. 

Функціонування структуроутворюючих суб’єктів багатостороннього 

ринку медичних послуг викликає низку суперечок серед науковців, 

представників влади та бізнесу, оскільки вони мають виконувати не лише 

економічні (максимізація прибутку, зниження витрат, досягнення лідерства 

на ринку, задоволення потреб кінцевого споживача та ін.), а й соціальні, 
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демографічні, політичні та інші завдання, що є специфікою даного ринку. 

Головні дискусії пов’язані з тим, яка форма власності має бути у фірм-

платформ на ринку медичних послуг: державна чи приватна? 

Аналізуючи сучасний стан світового багатостороннього ринку 

медичних послуг, зауважимо, що на ринку діють дві основних групи фірм-

платформ – ті, які безпосередньо пов’язані з наданням професійної медичної 

допомоги пацієнтам та реалізацією медичних товарів, та ті, які забезпечують 

надання непрофесійних послуг та реалізацію супутніх товарів.  

Фірми-платформи, метою яких є забезпечення взаємодії між лікарями, 

пацієнтами, медичними закладами, аптеками, науково-дослідними 

інститутам та іншими суб’єктами, а також консолідація великих обсягів 

даних в електронному вигляді для покращення якості та оперативності 

надання послуг та мінімізації витрат, характеризуються складністю 

технічного забезпечення. Такі посередники повинні відповідати низці певних 

вимог: забезпечення безперебійності роботи, конфіденційності, безпеки баз 

даних, мінімізації витрат на обслуговування та інших, які створюють 

додаткові бар’єри входу на ринок.  

Такі фірми як Apple, Android, Microsoft та інші, володіючи передовими 

технологіями, «побачили» можливість розширення товарних меж ринку 

медичних послуг. Вони створили нові товари та послуги, які дають змогу 

проаналізувати певні показники фізичного стану людини в динаміці, однак 

не потребують отримання ліцензій та дозволів, оскільки мають 

профілактичний характер. Яскравим прикладом є фітнес-трекери та додатки 

для мобільного телефону, що здатні виміряти пульс, кількість спожитих та 

витрачених калорій, динаміку руху людини тощо. 

Фірми-платформи на ринках медичних послуг є складною та чітко 

регульованою інфраструктурою, що складається з великої кількості груп 

учасників, кожній із яких притаманні особливі характеристики. Саме тому 

для їх ефективного функціонування необхідно насамперед визначити перелік 

основних суб’єктів, а також їх цілі, потреби та особливості, які необхідно 
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задовольнити для залучення даних учасників ринкових відносин. До 

головних суб’єктів, взаємодію яких повинні забезпечувати фірми-платформи 

на багатосторонньому ринку медичних послуг, зараховують такі (табл. 3.5): 

- виробники медичних товарів та технологій – основною метою 

підключення до мережі фірми-платформи є розширення товарних та 

географічних меж ринку задля  збільшення обсягів продажу та частки фірми 

на певному сегменті ринку. Зазвичай мають значні фінансові активи, які 

можуть інвестувати у інноваційний розвиток платформи, однак внаслідок 

специфіки ринку (соціальна відповідальність, високий ступінь регулювання) 

повільно адаптуються до змін у ринковій кон’юнктурі;  

- технічні провайдери – основною метою є збільшення попиту на 

послуги задля забезпечення ефективної роботи мережі. За допомогою 

цифрових технологій допомагають залучити усіх суб’єктів ринкових 

відносин та посилити мережеві ефекти між ними. Використовують доступ до 

даних з метою максимізації прибутку та покращення якості роботи мережі; 

- кваліфіковані співробітники – використовують фірми-платформи для 

покращення результатів лікування, на основі загальної бази даних 

платформи, що забезпечує підвищення швидкості та ефективності 

діагностики та лікування захворювань та збільшення попиту на свої послуги. 

Медичні працівники зазвичай не володіють високими знаннями у сфері 

цифрових технологій, саме тому мережа фірми-платформи має бути доволі 

простою у користуванні; 

- клініки / лабораторії – найбільш зацікавлена група учасників, оскільки 

взаємодія з посередниками забезпечує зниження витрат, і як наслідок – 

зростання доходів, підвищення ефективності роботи, що забезпечує 

конкурентні переваги та підвищення конкурентоспроможності на ринку;  
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Таблиця 3.5. 

Цілі та характеристика головних груп суб’єктів багатостороннього ринку медичних послуг 

Суб’єкти Цілі Характеристика Додаткові бізнес-потреби Стратегія розвитку 

Виробники 
медичної 
техніки та 
технологій 

— розширення товарних та 
географічних меж ринку; 

– збільшення обсягів продажу та 
частки фірми на певному 
сегменті ринку  

– інвестиційно привабливі; 
– значні фінансові можливості; 
– повільно адаптуються до вимог 
ринку; 
– мають власні бази даних у сфері 
діагностики та лікування 

– додаткові дані та 
дослідження для розроблення 
нових товарів 
 

– максимізація прибутку; 
– домінуюче становище 
на ринку 

Технічні 
провайдери 

— продаж послуг; 
— отримання доступу до даних 

про охорону здоров’я та (або) 
пацієнта;  

– залучення медичних 
споживачів 

– створюють цифрові мережі; 
– розуміють вподобання споживача 
за рахунок накопичених даних; 
– володіють значними 
можливостями у сфері цифрових 
технологій 

– стандартизація баз даних 
(створення зв’язків між 
загальними даними та даними 
в галузі охорони здоров’я) 

– створення загальної бази 
даних; 
– поєднання суб’єктів 
ринку з метою покращення 
якості медичних послуг та 
максимізації прибутку 

Кваліфікова-
ні кадри 

– покращення результатів 
лікування; 
– підвищення швидкості та 
ефективності діагностики та 
лікування 

– обмеженість знань у галузі 
цифрових технологій; 
– обмеженість часу; 
– ротація кадрів 

– можливість використання 
загальної бази даних 
платформи (лабораторні 
дослідження, діагностика); 

– покращення умов праці; 
– зростання рівня оплати 
праці;  
– підвищення ефектив-
ності роботи системи  

Клініки, 
лабораторії, 
центри тощо 

– підвищення ефективності 
роботи; 
– зростання доходів; 
– підвищення 
конкурентоспроможності  

– чутливі до  інновацій та змін; 
– використовують фрагментовані 
клінічні системи; 
– фінансові обмеження 

– обмеження участі в 
технічному обслуговуванні 
– підвищення ефективності  
– створення системи «єдиного 
вікна» 

 – проста, але всеосяжна 
мережа існуючих 
клінічних систем 

Страхові 
компанії 

– зниження витрат на охорону 
здоров’я; 
– підвищення ефективності та 
якості наданих послуг у 
довгостроковому періоді 

– повільно адаптуються до вимог 
ринку; 
– високі вимоги до безпеки даних;  
– необхідність постійного доступу до 
баз даних 

– прозорість системи охорони 
здоров’я; 
– безпека та конфіденційність 
даних 

– безпечний спосіб 
введення, виведення та 
узгодження даних 

Пацієнти 

– отримання якісних послуг 
(товарів);  
– зниження вартості послуг; 
– забезпечення зручності  

– необхідність поінформованості та 
залучення до створення мережі; 
– висока еластичність попиту за 
ціною 
– обмеженість знань у галузі 
цифрових технологій 

– простота використання; 
– інформативність; 
– забезпечення високої якості 
послуг та швидкості роботи 
мережі 

– створення зручної та 
простої у використанні 
бази даних про стан 
здоров’я 

Держава 

– зниження витрат на охорону 
здоров’я; 
– підвищення ефективності та 
якості системи охорони здоров’я 

– велика кількість нормативних 
обмежень; 
– бюрократія; 
– хабарництво 

– прозорість системи охорони 
здоров’я; 
– безпека та конфіденційність 
даних 

– створення  простої 
стандартизованої бази 
даних в галузі охорони 
здоров’я 

Джерело: розроблено автором  на основі [246, c. 10–12]. 
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- страхові компанії – входять на багатосторонній ринок медичних 

послуг для отримання доступу до загальної бази даних про пацієнтів, клініки 

та лікарів. Можуть виконувати роль інвесторів, якщо фірма-платформа 

забезпечує зниження витрат. Основними вимогами до фірми-платформи є 

безпека даних, прозорість процесу надання медичних послуг, зниження 

витрат на медичне обслуговування; 

- пацієнти – основною метою приєднання до мережі фірми-платформи є 

отримання якісних медичних послуг, а також зниження їх вартості, оскільки 

пацієнти є найбільш чутливою групою суб’єктів за ціною (висока 

еластичність  попиту за ціною). Мережа повинна бути простою, зручною та 

інформативною у використанні; 

- держава – країни світу, де переважає державне медичне страхування, 

створюють фірми-платформи з державною формою власності з метою 

зниження витрат на охорону здоров’я, підвищення ефективності та якості 

системи охорони здоров’я, а також створення єдиної електронної бази даних 

про стан здоров’я населення. Структуроутворюючий суб’єкт 

багатостороннього ринку повен забезпечити зниження рівня бюрократизації 

та прозорість системи охорони здоров’я.  

Створення платформ на ринку медичних товарів та послуг у 

розвинених країнах світу було зумовлено спрямованістю на створення 

електронної охорони здоров’я. ВООЗ під електронною охороною здоров’я 

розуміє надання медичної допомоги пацієнтам, підвищення кваліфікації та 

навчання медпрацівників, виявлення захворювань та моніторинг тенденцій 

суспільного здоров’я за допомогою досягнень в галузі ІКТ [209]. 

 У 2005 р. ВООЗ прийняла резолюцію про розвиток системи 

електронної охорони здоров’я, що включає в себе широкий спектр медичних 

послуг та інформаційних технологій. Дистанційні консультації у фахівця 

(телемедицина та мобільна медицина), електронні рецепти, електронні 
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«історії хвороби», вибір лікаря і запис до лікаря за допомогою сайту та ін. – 

це складові електронної охорони здоров’я, якій в іноземній літературі 

відповідає поняття «ehealth» [87]. 

Розвинені країни світу впроваджують «ehealth», підлаштовуючи 

загальні принципи, визначені ВООЗ, під особливості національної охорони 

здоров’я.  

Сьогодні розвиток електронної системи охорони здоров’я не можливий 

без фірм-платформ, що забезпечують підвищення якості, ефективності, 

доступності та зручності надання медичних послуг за рахунок використання 

сучасних цифрових технологій та взаємодії усіх учасників ринкових 

відносин.  

В умовах постійного вдосконалення ІКТ, ринок медичних послуг 

набував ознак багатостороннього за рахунок використання віртуальних 

посередників. Високий потенціал багатостороннього ринку медичних послуг, 

а також світова тенденція до підвищення ефективності витрачання коштів на 

охорону здоров’я ставлять перед фірмами-платформами нові завдання: 

- використання хмарних технологій в охороні здоров’я; 

- впровадження сервісів, що забезпечують інтеграцію та 

інтероперабельність медичних інформаційних систем; 

- інтеграція даних медичних пристроїв у процес забезпечення лікування; 

- розвиток мобільного здоров’я; 

- використання телемедицини та віддалений моніторинг пацієнтів; 

- впровадження системи візуалізації медичних зображень та обмін 

такими зображеннями [130]. 

Побудова системи електронної охорони здоров’я відбувається за двома 

моделями: «американською» та «європейською». Американська модель 

передбачає розвиток ринку медичних послуг на основі принципів вільної 
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конкуренції фірм-платформ, де держава виконує регулятивні функції. На 

ринку діють декілька структуроутворюючих суб’єктів багатостороннього 

ринку медичних послуг, які конкурують між собою, використовуючи 

широкий спектр методів нецінової конкуренції. Країнами, що на сьогодні 

використали американську модель розвитку ринку медичних послуг, є США 

та Ізраїль.  

У тих країнах, де медичне обслуговування гарантується державою, 

розвиток багатостороннього ринку медичних послуг відбувається за 

європейською моделлю, що передбачає створення загальнодержавної фірми-

платформи, яка задовольняє потреби споживачів та стимулює розвиток ринку 

централізовано. Країни, що обрали європейську модель – Данія, Швеція, 

Норвегія, Естонія, Росія (табл. 3.6). Зазвичай у країнах, де створені 

платформи з державною формою власності, також існують і приватні, однак 

вони створюються для певної цільової аудиторії або з метою задоволення 

конкретних потреб споживачів, тобто створюють новий сегмент ринку. 

Прикладами є фірма-платформа mySugr – цільовою аудиторією якої є 

пацієнти з цукровим діабетом. Методи конкурентної боротьби на ринках 

медичних послуг визначаються відповідно до обраної державою стратегії 

розвитку. В одних країнах основним драйвером розвитку цифрової медицини 

була держава, у інших – потреба в системній економії або підприємці 

побачили можливість швидкого отримання прибутків шляхом впровадження 

інновацій [253, 254]. 

Якщо багатосторонній ринок формується на засадах американської 

моделі, то між фірмами-платформами виникає конкуренція за пацієнтів, 

інвесторів, державні гранти, виробників медичних препаратів, науково-

дослідницькі програми тощо.  
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Таблиця 3.6. 

Особливості розвитку багатосторонніх ринків медичних послуг у різних країнах світу 

Країна 
Приклади найбільших 
фірм-платформ 

Значення 
Характер 
конкуренції 

Нормативно-правове регулювання Інвестування 

США 
American Well, 
SecondOpinions.cо
m, Inpathy, iCliniq 

Регіональне 
значення 

Монополістична 
конкуренція 

Закон про використання медичних 
інформаційних технологій у 
клінічній та економічній 
діяльності; кожен медичний 
заклад самостійно ухвалює 
рішення, який саме компонент у 
галузі електронної охорони 
здоров’я він впроваджує 

Інвестиції приватного 
сектору 

Естонія digilugu.e.e, eesti.ee 
Загальнонаціо-
нальне значення 

Державна 
монополія 

Закон про інформаційну систему 
охорони здоров’я Естонії, 
Постанова Уряду про обмін 
інформацією охорони здоров’я 

Державні інвестиції 

Данія Sundhed.dk 
Загальнонаціо-
нальне значення 

Державна 
монополія 

Регулювання відбувається на 3-х 
рівнях: керівний орган у галузі 
ehealth, муніципалітети, та 
Міністерство охорони здоров’я 

Державні інвестиції 

Швеція 1177.se 
Загальнонаціо-
нальне значення 

Державна 
монополія 

Не регламентується спеціальними 
законодавчими актами 

Державні інвестиції 
(регіональний рівень), 
інвестиції приватного 
сектору 

Норвегія helsenorge.no 
Загальнонаціо-
нальне значення 

Державна 
монополія 

Центральне державне агентство 
формує нормативно-правову базу 

Інвестиції приватного 
сектору 

Ізраїль Call4Life 
Регіональне 
значення 

Монополістична 
конкуренція 

Не регламентується окремими 
законодавчими актами 

Інвестиції приватного 
сектору 

Росія 
Медицина 
майбутнього 

Загальнонаціо-
нальне значення 

Державна 
монополія 

Законопроект «Про наукову, 
науково-технічну та інноваційну 
діяльність у Російській 
Федерації», Закон «Про 
телемедицину» 

Державні інвестиції 

Джерело: складено автором основі [131, 209, 253, 254]. 

https://www.americanwell.com/
https://www.secondopinions.com/
https://www.secondopinions.com/
https://inpathy.com/
http://www.icliniq.com/
https://www.digilugu.ee/login;jsessionid=E6C63015C6D70749CD9A9F2A40CC9353?locale=ru
https://www.eesti.ee/et/index.html
http://www.1177.se/
https://www.call4life.net/?gl=ru
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Якщо ж багатосторонні ринки формуються відповідно до європейської 

моделі, то фірми-платформи мають загальнонаціональний характер та 

впроваджуються централізовано відповідними органами державної влади, які 

формують та визначають основні цілі, завдання та суб’єктний склад. 

Конкуренція на медичних ринках, де платформа є державною монополією, 

виникає між розробниками цифрових мереж, виробниками медичних 

препаратів, науково-дослідними інститутами та ін. (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7. 

Переваги та недоліки головних ринкових структур на ринках 

медичних товарів та послуг 

Державна монополія Монополістична конкуренція 

Переваги Недоліки Переваги Недоліки 

Держава – гарант 

стабільності діяльності 

фірми-платформи 

Бюрократизація 

процесу 

впровадження 

Висока якість 

послуг 

Географічні 

обмеження дії 

фірми-платформи 

Соціальний захист всіх 

верств населення 

Обмеженість 

інвестицій 

Ринкове 

ціноутворення 

Контроль 

здійснюється 

приватним 

сектором 

Вхід на ринок 

безоплатний для всіх 

учасників ринкових 

відносин 

Довгостроковість 

упровадження 

Швидке постійне 

впровадження 

інновацій 

Невідповідність 

чинного 

законодавства 

Підвищений контроль 

до якості надання 

послуг 

Зловживання 

службовим 

становищем з боку 

владних структур 

Зміни платформи 

відповідно до 

вимог ринку 

Низький рівень 

допомоги соціально 

незахищеним 

верствам населення 

Загальнонаціональна 

база даних 

Фінансування з 

державного 

бюджету 

Високий рівень 

інвестицій 

Недобросовісна 

конкуренція між 

фірмами-

платформами за 

учасників 

Частина послуг 

(визначається на 

законодавчому рівні) 

надається на 

безоплатній основі 

Довгостроковість 

упровадження 

інновацій 

Послуги 

надаються 

відповідно до 

потреб споживача 

Недостовірність 

інформації 

Підвищення 

конкурентоспромож-

ності послуг на 

глобальному ринку 

Повільна адаптація 

до потреб ринку 

Високий рівень 

конкуренції 
 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Головними особливостями конкуренції на ринках медичних товарів та 

послуг є такі: 

- платформи діють в умовах державної монополії та монополістичної 

конкуренції; 

- відбувається зміна меж ринків медичних товарів та послуг завдяки 

виникненню зв’язків між учасниками, які раніше не взаємодіяли між собою;  

- стирання меж між класичним поділом ринків за рахунок створення 

мережевих зв’язків між різними сторонами – учасниками платформи; 

- залучення нових учасників завдяки впровадженню інновацій; 

- посилення конкуренції між розробниками платформ;  

- посилення конкуренції між медичними закладами за кінцевого 

споживача; 

- конкурентне ціноутворення на ринках медичних товарів та  послуг;  

- використання нових методів недобросовісної конкуренції; 

- конкуренція з технологічної та економічної трансформується в 

соціальну та культурну взаємодію. 

В Україні, як і в багатьох інших країнах, законодавством передбачено 

загальнообов’язкове державне медичне страхування громадян. Відповідно до 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» – 

«кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, 

що надаються за медичними показаннями у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я, а також паліативної 

допомоги» [77]. Державна монополія на ринку медичних послуг обумовлена 

асиметрією інформації та ризиком.  

На ринку медичних послуг має місце асиметрія інформації та 

невизначеність, які проявляються при виборі пацієнтом лікаря (медичного 

закладу) та при призначенні курсу лікування. Наслідком цього є, як відомо, 
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несприятливий відбір і агентська проблема, включаючи ситуацію морального 

ризику. Часто у пацієнта немає достатнього часу для збирання та вивчення 

потрібної інформації для прийняття обґрунтованого рішення при виборі 

лікаря, медичної установи та методу лікування. Навіть якщо є час, витрати на 

пошук та аналіз релевантної інформації були досить високі.  

В умовах розвитку цифрових технологій проблема асиметрії інформації 

втрачає свою актуальність, що пов’язано з виникненням фірм-платформ, 

тобто формуванням багатостороннього ринку медичних послуг, який 

забезпечує взаємодію з лікарями без територіальних обмежень в режимі 

реального часу, дає змогу отримати повну інформацію з різноманітних 

джерел та підвищити ефективність системи охорони здоров’я.  

Аналізуючи динаміку загальних витрат на охорону здоров’я в деяких 

країнах світу (табл. 3.8) протягом 2013–2017 рр., зауважимо, що витрати на 

охорону здоров’я в розвинених країнах світу зростають, а в Україні 

знижуються. Так, витрати в США зросли від 8 620 дол./ос. в 2013 р. до 10 209 

дол./ос. у 2017 р., що у відношенні до ВВП становить 16,3 % та 17,1 % 

відповідно. В Японії, Австрії, Великій Британії витрати на охорону здоров’я 

зростали відповідно до темпів зростання ВВП. Найбільші темпи зростання 

витрат на охорону здоров’я у відсотках до ВВП були у США та 

Швейцарії [171].  

Якщо аналізувати загальні витрати на охорону здоров’я в Україні, то у 

відсотковому значенні до ВВП зниження не дуже значне, однак, у 

абсолютних одиницях зниження протягом 2013–2015 рр. становило близько 

33 % [77].  

Така тенденція пов’язана зі зниженням рівня ВВП в Україні. За даними 

Світового банку протягом 2013–2015 років ВВП України знизився у 2 рази, з 

183,3 млрд дол. США до 91,03 млрд дол. У 2016 р. відбулося незначне 

зростання рівня ВВП – 93,3 млрд дол., а у 2017 р. зростання було більш 

вагомим та дало змогу досягти рівня 112,2 млрд дол. США [267]. 
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Таблиця 3.8. 

Загальні витрати на охорону здоров’я в деяких  

країнах світу протягом 2013–2017 рр. 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 

Країна дол./ос. 
% від 

ВВП 
дол./ос. 

% від 

ВВП 
дол./ос. 

% від 

ВВП 
дол./ос. 

% від 

ВВП 
дол./ос. 

% від 

ВВП 

Україна 640 7,04 552 6,6 531 7 534 6,7 – – 

США 8620 16,3 9028 16,5 9491 16,8 9832 17,1 10209 17,1 

Швейцарія 6801 11,3 7115 11,5 7570 11,9 7824 12,2 8009 12,3 

Франція 4534 11,4 4666 11,6 4657 11,5 4773 11,5 4902 11,5 

Велика 

Британія 3841 9,8 3958 9,7 4072 9,8 4164 9,8 4264 9,7 

Німеччина 4937 10,9 5160 11,0 5297 11,1 5452 11,1 5728 11,3 

Польща 1576 6,4 1600 6,2 1687 6,3 1784 6,5 1955 6,7 

Росія 1331 5,1 1355 5,2 1305 5,3 1305 5,3 – – 

Данія 4752 10,2 4872 10,2 5001 10,3 5075 10,3 5183 10,2 

Італія 3235 9,0 3250 9,0 3292 9,0 3429 8,9 3542 8,9 

Японія 4207 10,8 4245 10,8 4428 10,9 4585 10,8 4717 10,7 

Австрія 4929 10,3 5060 10,4 5159 10,3 5273 10,4 5440 10,3 

Джерело: складено автором на основі [77, 171]. 

Однак стрімке падіння рівня ВВП у 2014–2015 рр. супроводжувало 

зниження державних витрат у всіх галузях, зокрема і охорони здоров’я. 

Проаналізувавши державні витрати на охорону здоров’я в Україні протягом 

2010–2017 рр., відстежується тенденція зниження рівня державного 

фінансування. Найбільша сума витрат на охорону здоров’я була виділена з 

Державного бюджету України у 2013 р. і становила 13 млрд грн (табл. 3.9), 

що становило 12,2 % видатків Зведеного бюджету України та 4,23 % у 

валового внутрішньому продукті (ВВП). Найменша частка державних витрат 

на охорону здоров’я у ВВП була у 2016 р. і становила лише 2,5 % [70, с. 143]. 

Порівнявши рівень загальних витрат на охорону здоров’я та рівень 

державного фінансування, державні витрати скорочуються швидшими 

темпами, ніж загальні, така ситуація можлива лише у разі зростання рівня 

приватних витрат населення.  
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Таблиця 3.9. 

Державні видатки на охорону здоров’я в Україні протягом 2010–2017 рр. 

Роки 

Загальнодержав-

ні витрати, 

млрд грн 

Витрати на 

ОЗ з ДБУ, 

млрд грн 

Частка витрат на ОЗ  

у видатках Зведеного 

бюджету України, % 

Обсяг ВВП 

(номінал.), 

млрд дол. 

США 

Частка державних 

витрат на ОЗ у 

ВВП, % 

2010 36 9 11,8 136 4,13 

2011 39 10 11,8 163 3,76 

2012 47 11 11,9 176 4,14 

2013 49 13 12,2 183 4,23 

2014 47 11 10,9 132 3,65 

2015 45 8 10,0 91 3,8 

2016 45 9 8,3 93 2,5 

2017 57 13 9,1 112 3,4 

Джерело: оновлено автором [70, с. 143]. 

Проаналізувавши співвідношення між державними та приватними 

витратами на охорону здоров’я протягом 2000–2016 рр., зауважимо, що з 

2012 р. спостерігається поступове зростання приватних витрат (рис. 3.4). 

Найнижчий рівень приватних витрат був зафіксований у 2015 р. – 41 % від 

загального рівня витрат, а у 2016 р. даний показник досяг рівня 56,8 % [78].  

 

Рис. 3.4. Розподіл загальних витрат на охорону здоров’я: приватні 

та державні в 2000–2016 рр., % 

Джерело: складено автором на основі [78].  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 

приватні витрати 56,8 56,9 55,3 48,3 46,9 49,3 45,1 41 52,7 

державні витрати  43,2 43,1 44,7 51,7 53,1 50,7 54,9 59 47,3 
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Такі тенденції посилюють неефективність системи охорони здоров’я в 

Україні, що обумовлює необхідність її реформування. Реформа в Україні 

розпочалася з прийняття Закону від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», в якому 

передбачено формування електронної системи охорони здоров’я. Як 

зазначалося нами раніше, електронна система охорони здоров’я не можлива 

без фірм-платформ, тобто створення нового типу ринку – 

багатостороннього [55].  

Незважаючи на те, що на законодавчому рівні необхідність розвитку 

електронної системи охорони здоров’я шляхом створення 

загальнонаціональної платформи була визначена тільки у 2017 р., однак, на 

нашу думку, розвиток багатостороннього ринку медичних товарів та послуг в 

Україні почав формуватися у 2014 р. з початком роботи першої фірми-

платформи Doc.ua, метою якої є пошук лікаря та запис на прийом пацієнтів 

через мережу Інтернет.  

Станом на серпень 2018 р. з платформою Doc.ua взаємодіяли 7 622 

лікарі, та здійснювалося близько 1 941 транзакцій на добу. Однак, платформа 

співпрацює тільки з приватними лікарнями (лікарями), послугами яких 

користується незначна кількість пацієнтів тільки в обласних центрах 

України. Відповідно до наведених даних, платформа Doc.ua хоч і до 2017 р. 

була єдиною платформою, тобто монополістом на багатосторонньому ринку, 

але їй не вдалося розширити товарні та географічні межі ринку відповідно по 

потенційно можливої місткості. Це пов’язано з низкою факторів: часткове 

покриття мережею Інтернет на території України, низький рівень інвестицій 

в інновації, недостатня обізнаність та низький рівень доходів населення та 

ін. [129]. 

Загальносвітові тенденції у галузі медицини ставлять перед Україною 

нові виклики щодо створення системи електронної охорони здоров’я шляхом 

створення фірми-платформи з широким асортиментом послуг, що буде 

задовольняти потреби усіх учасників ринку та стимулювати розвиток 
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вітчизняної медицини до світового рівня, а також знижувати витрати у даній 

галузі. 

У межах загальнонаціональної медичної реформи в Україні урядом 

було ініційовано створення єдиної державної медичної платформи під 

назвою eHealth – комплекс мереж, які виконують одночасно декілька 

ключових функцій:  

- створення електронного реєстру медичних установ, аптек, лікарів, 

працівників (MSP – Medical Service Providers);  

- реєстру пацієнтів (MPI – Master Patient Index); 

- реєстру декларацій – контрактів між пацієнтом, медичним закладом та 

лікарем на надання медичних послуг; 

- автоматизацію процесів реєстрації медичних установ, аптек, їх 

підрозділів, лікарів, декларацій і пацієнтів (REST API); 

-  автоматизацію формування біллінгового капітаційного звіту 

(фінансування) і майбутнього адміністрування платформи з боку 

Національної служби здоров’я [86, 70]. 

З метою реалізації функцій eHealth було залучено 8 мереж 

(технологічних платформ) для реєстрації, запису на прийом та ведення 

особистих кабінетів пацієнтів: Helsi, МІС ЕМСІМЕД, Поліклініка без черг, 

MEDICS, MEDSTAR, Доктор Елекс, «nHealth», («Здоров’я Нації»), МедЕйр 

(рис. 3.5). Уся зібрана інформація  консолідується платформою eHealth, де 

обробляється, систематизується з метою створення загальнонаціональних баз 

даних про стан та здоров’я населення. Ці реєстри та бази даних дають змогу 

підвищувати ефективність медичних організацій та знижувати витрати на 

охорону здоров’я [86]. 

Станом на серпень 2018 р. до платформи приєдналися 1 347 медичних 

заклади, 23,3 тис. лікарів, та 15,1 млн пацієнтів. Платформа eHealth 

покликана створити конкурентне середовище на ринках медичних товарів та 

послуг, а також забезпечити прозорість їх надання, знизити рівень 

корумпованості в галузі, забезпечити ринкове ціноутворення, а також 
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створити умови для підвищення рівня кваліфікації працівників шляхом 

розвитку конкуренції між ними.  

 

Рис. 3.5.Цифрові мережі фірми-платформи eHealth 

Джерело: складено автором самостійно на основі [86]. 

На сьогодні фірма-платформа eHealth працює в тестовому режимі, що 

не дає можливості оцінити вплив на конкуренцію в повному обсязі. Однак, на 

нашу думку, створення даного суб’єкта багатостороннього ринку медичних 

послуг є кроком на шляху до розвитку національної системи охорони 

здоров’я. ЕHealth є державною власністю, тобто державною монополією на 

ринку медичних послуг в Україні. Хоч державою і не заборонено створення 

аналогів за рахунок приватних інвестицій, однак, як свідчить досвід 

зарубіжних країн, приватні фірми-платформи не зможуть конкурувати із 

державною, оскільки не в змозі залучити достатню кількість учасників. 

На сьогодні в Україні діє п’ять найбільш успішних фірм-платформ, 

яким вдалося подолати проблему «курки та яйця»: Аксемедін, Medics, 

«Платформа Здоров’я», Doc.ua, Ehealth, Guidelines (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10. 

Головні фірми-платформи на багатосторонньому ринку  

медичних послуг в Україні 

Назва 

платформи 

Форма 

власності 
Мета діяльності 

Аксемедін Приватна 
 Метою діяльності є вдосконалення професіоналізму 

лікарів в Україні 

«Платформа 

Здоров’я» 
Приватна 

Платформа забезпечує взаємодію між громадянами 

України з метою формування спільного бачення 

розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я 

 

Ehealth 

Helsi 
 МІС 

ЕМСІМЕД 

Поліклініка 
без черг MEDICS 

MEDSTA
R 

Доктор 
Елекс 

nHealth МедЕйр 
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Продовження табл. 3.10 

Doc.ua Приватна 
Платформа для пошуку лікаря та запису на прийом у 

приватних медичних закладах в Україні 

Ehealth Державна 

Платформа, метою якої є створення електронного 

реєстру медичних установ, аптек, лікарів, працівників, 

реєстру пацієнтів, автоматизації процесів реєстрації 

медичних установ, аптек, їх підрозділів, лікарів, 

декларацій і пацієнтів та інших функцій 

Джерело: розроблено автором  на основі [1, 51, 86, 129] 

Фірма-платформа Аксемедін (Accelerator of Medical Information) 

створена з метою вдосконалення професіоналізму лікарів в Україні. Вона 

надає можливість навчатись без відриву від основної роботи, в тому числі за 

інтерактивними алгоритмами, які сприяють легшому засвоєнню інформації 

та сповільнюють процес її навчання. Аксемедін забезпечує взаємодію 

кваліфікованих у сфері охорони здоров’я організацій, науковців, викладачів, 

лікарів та інших спеціалістів з метою покращення  якості  лікарської 

медичної допомоги в Україні, шляхом надання зручного доступу до 

довідникової інформації, навчальних ресурсів для безперервного 

професійного розвитку та персонального вдосконалення. Інформація для 

учасників платформи продається у форматі: 

- навчальних та екзаменаційних  тестів; 

- міні-відео-лекцій у межах навчальних програм; 

- протоколів лікування з інтерактивними елементами; 

- чату та власних нотаток; 

- рекомендацій клінічного фармаколога [1]. 

Платформа «Платформа Здоров’я» є громадською організацією, метою 

якої є забезпечення взаємодії між громадянами України з метою формування 

спільного бачення розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я.  

Платформа тільки розпочинає свою діяльність і на даному етапі визначено 

три пріоритетних напрямки роботи: 

- право на здоров’я – кожен громадянин має усвідомлювати своє право на 

здоров’я, а також нести за це відповідальність; 
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- безпека громадського здоров’я – створення умов, що сприятимуть 

дотриманню здорового способу життя; 

- здоров’я як основа якості життя – основною метою цього напрямку є 

покращення здоров’я нації, що є важливим фактором розвитку суспільства і 

країни [51]. 

Конкурентні відносини на багатосторонньому ринку медичних послуг 

виникають між такими суб’єктами: 

- між фірмами-платформами приватної форми власності та Ehealth – 

платформа Ehealth має державну форму власності та є монополістом на 

багатосторонньому ринку медичних послуг за кількістю залучених 

учасників. Основною метою її діяльності є створення єдиної бази даних про 

стан здоров’я громадян, зниження державних витрат на охорону здоров’я, 

підвищення якості медичних послуг у державних медичних закладах. 

Оскільки на  ринку медичних послуг в Україні діє державна монополія, то 

платформи приватної форми власності обирають такі види послуг, які не 

надає державна платформа, або надає не в повному обсязі, тобто можна 

стверджувати, що на багатосторонньому ринку медичних послуг в Україні 

спостерігається сильна диференціація послуг, тобто ринок є сегментованим. 

Зміна цін на послуги платформи Аксемедін та «Платформа здоров’я» не буде 

впливати на попит платформи Ehealth. Тобто кожна з них є монополістом на 

певному сегменті ринку. Однак конкуренція буде посилюватися між 

державною платформою Ehealth та приватною Doc.ua за кінцевих споживачів 

(пацієнтів). Вони не будуть змагатися за медичні заклади, оскільки Ehealth 

співпрацює із закладами державної форми власності, а Doc.ua – приватної. 

Однак, конкуренція за кінцевих споживачів між цими двома  посередниками 

посилюватиметься. Оскільки багатосторонній ринок медичних послуг тільки 

починає розвиватися, то на даному етапі важко проаналізувати конкурентні 

відносини між ними, проте можна визначити конкурентні переваги кожної з 

них. До конкурентних переваг платформи Ehealth зараховують такі: 

безоплатний вхід на ринок, ефект від масштабу, сильні мережеві ефекти, 
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державні інвестиції в розвиток ринку, прозорість ціноутворення, відсутність 

цінової дискримінації, субсидіювання населення з низьким рівнем доходів, 

держава – гарант якості наданих послуг. Конкурентні переваги платформи 

Doc.ua: постійний розвиток інновацій, гнучка система ціноутворення, висока 

якість послуг, зручність,  доступність, професіоналізм медичних працівників 

тощо;  

- між фірмами-платформами приватної форми власності – на 

багатосторонньому ринку медичних послуг в Україні конкуренції між 

приватними платформами немає, оскільки  кожна з них працює у своєму 

сегменті ринку; спостерігається сильна диференціація послуг;  

- між розробниками мереж, що забезпечують реєстрацію на 

загальнодержавній платформі Ehealth – оскільки платформа Ehealth є 

державною та повинна відразу охоплювати усе населення України, 

відповідно для пришвидшення залучення пацієнтів Міністерством охорони 

здоров’я України (МОЗ) було прийнято рішення укладання угоди з 

приватними розробниками програмного забезпечення з метою створення 

певної кількості мереж, що нададуть можливість реєструвати медичні 

заклади, записувати на прийом та вести електронні особисті кабінети 

пацієнтів. Кожен медичний заклад може обрати одну із мереж на власний 

розсуд. Оскільки угоди розробники укладають безпосередньо з МОЗ, то 

цінової конкуренції між ними не відбувається, однак нецінові методи 

конкуренції мають вагоме значення: реклама, акції, додаткові послуги, 

інновації. Також, на нашу думку, існує значний ризик недобросовісної 

конкуренції, що проявлятиметься у підкупі керівників медичних закладів, які 

обирають, яким сервісом буде користуватися лікарня. Недобросовісна 

конкуренція між розробниками мереж призводить до вагоміших проблем – 

зловживання службовим становищем та хабарництво;  

- між медичними закладами, що працюють на багатосторонньому ринку  

– конкуренція між медичними закладами, на нашу думку, буде розвиватись  

динамічно. Основними методами конкурентної боротьби між медичними 
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закладами будуть цінова конкуренція та якість, зручність надання послуг. 

Приватні лікарні, що співпрацюють з платформою Doc.ua, в змозі швидко 

змінювати ціну на послуги з метою отримання додаткових конкурентних 

переваг, зміна ж цін на платні послуги у державних лікарнях відбувається 

централізовано і пов’язана з бюрократизацією прийняття рішень з боку 

органів державної влади, що надає додаткові конкурентні переваги платним 

лікарням. Також приватні лікарні за рахунок встановлення конкурентної 

заробітної плати залучають висококваліфікованих працівників, які надають 

більш якісні послуги. Однак, інноваційні можливості державних лікарень при 

правильній державній політиці істотно перевищують можливості приватних;  

- між медичними працівниками, що працюють на багатосторонньому 

ринку – однією із переваг створення фірм-платформ є прозорість у діяльності 

працівників у галузі охорони здоров’я та посилення конкуренції між ними. 

Структуроутворюючі суб’єкти багатостороннього ринку медичних послуг 

дають  можливість створювати рейтингові системи за рахунок кількості 

пацієнтів лікаря, відгуків про якість наданих послуг, смертності пацієнтів та 

надає можливість підвищення кваліфікації без відриву від основної роботи, 

консультувань з більш досвідченими колегами тощо. Рівень кваліфікації 

працівників та якісне виконання посадових обов’язків створюватимуть  

конкурентні переваги для працівників в галузі охорони здоров’я.  

Особливості функціонування та розвитку українських фірм-платформ 

на ринку медичних послуг: 

- у зв’язку з тим, що багатосторонній ринок медичних послуг перебуває на 

початковому етапі свого розвитку, конкурентні відносини між суб’єктами 

тільки починають формуватися, що ускладнює їх аналіз; 

- низька ймовірність змови між фірмами-платформами на 

багатосторонньому ринку медичних послуг в Україні, оскільки ринок є 

сегментованим, а також найбільша за кількістю учасників платформа має 

державну форму власності; 
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- хижацьке ціноутворення має місце з боку приватних фірм-платформ з 

метою утримання (зростання) частки на ринку, однак це стосується окремих 

видів послуг, що не впливає на ринкову ситуацію та не знижує суспільний 

добробут, оскільки завдяки фірмам-платформам кінцеві споживачі можуть 

порівнювати вартість послуг у різних закладах в режимі реального часу; 

- наявність фірми-платформи з державною формою власності, яка є 

монополістом на ринку, автоматично встановлює бар’єри входження на 

ринок (у разі підвищення ефективності державних медичних закладів) для 

нових гравців; 

- міцна горизонтальна диференціація послуг, що пропонуються фірмами-

платформами; 

- злиття та поглинання на багатосторонньому ринку на даному етапі не 

здійснювалися, однак, це один із найефективніших методів збільшення 

частки на багатосторонньому ринку. Якщо медична реформа не підвищить 

ефективність державних медичних закладів, то дрібні приватні платформи 

можуть об’єднуватися з метою акумулювання фінансових активів для 

інноваційних рішень, що дадуть можливість «переманити» пацієнтів.  

- посилення конкуренції між медичними працівниками завдяки прозорості 

та об’єктивності оцінки їх роботи, що забезпечують фірми-платформи.  
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3.3. Напрями вдосконалення інституційного забезпечення 

державного регулювання багатосторонніх ринків в Україні 

 

Швидке зростання ринкової влади фірм-платформ, таких як Amazon, 

Google, Facebook, а також їх висока ринкова капіталізація спричиняють 

занепокоєння антимонопольних органів у всьому світі. Оскільки 

структуроутворюючі суб’єкти багатосторонніх ринків характеризуються 

сильними мережевими ефектами та ефектом від масштабу, стурбованість з 

приводу збільшення їх концентрації на ринку є обґрунтованою.  

Конкуренція між кількома фірмами майже завжди вигідна на 

класичних ринках (винятком є природні монополії), однак ця закономірність 

не поширюється на багатосторонні ринки. Сьогодні між науковцями, 

представниками бізнесу та урядовцями все ще тривають дебати щодо того, 

чи конкуренція між кількома фірмами-платформами забезпечує підвищення 

добробуту більшою мірою, ніж монополістична структура ринку.  

Фірми-платформи принесли реальну користь для покупців, продавців, 

виробників, створивши нові ефективні способи їх взаємодії. Водночас їх 

стрімке зростання викликало стурбованість з приводу домінування на ринку 

та розширення інформаційної та енергетичної асиметрії між фірмами-

платформами, кінцевими споживачами, підприємствами та регулюючими 

органами. Протягом останніх років стрімко збільшується кількість 

антимонопольних розслідувань щодо обмеження конкуренції або 

зловживання фірмами-платформами монопольним становищем на 

багатосторонніх ринках. Такі тенденції вимагають нових рішень щодо 

вдосконалення чинного законодавства з урахуванням специфічних ознак цих 

ринків. Як зазначалося у попередньому розділі, низка європейських держав, 

серед яких Франція, Німеччина, Італія, внесли зміни у чинні законодавчі акти 

про конкуренцію та антимонопольну політику з метою обмеження 

монополізації платформ на національному рівні.  
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Розвиток багатосторонніх ринків в Україні забезпечують в основному 

міжнародні фірми-платформи, що пов’язано насамперед з низьким рівнем 

інвестицій в інновації в Україні.  

Після «старту» четвертої промислової революції, яка забезпечила 

впровадження цифрових технологій у всі сфери життя людини, кількість 

фірм-платформ почала стрімко зростати. Вітчизняні стартапи почали 

створювати конкуренцію міжнародним фірмам не лише  у розвинених 

країнах, а й у країнах, що розвиваються. Україна не стала винятком. Іноземні 

компанії-монополісти намагаються втримати свої позиції за рахунок 

створення нових способів зловживання монопольним становищем, які не 

регулюються чинним законодавством.  

Розглянемо нормативно-законодавчу базу щодо розвитку цифрової 

економіки та регламентування діяльності суб’єктів багатосторонніх ринків в 

Україні. На сьогодні нами визначено такі основні урядові документи, 

розроблені з метою регулювання електронного бізнесу в Україні: Закон 

України «Про електронну комерцію», Положення «Про національну освітню 

електронну платформу», «Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо 

її реалізації», Проект Закону України «Про розвиток цифрової економіки», 

Закон України «Про публічні закупівлі», Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи 

таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських 

служб», Закон України «Про електронну комерцію», «Адженда –

2020» (табл. 3.11). 

Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675–

VIII. Даний документ став основою для регулювання електронної комерції в 

Україні. На законодавчому рівні вперше вводяться нові поняття, які 

характеризують ринкові відносини в мережі Інтернет: інтернет-магазин, 

електронна торгівля, електронна угода, електронний товар. У Законі 

регламентується порядок укладання угод у сфері електронної комерції – 
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умови, форма, обов’язкова інформація, яка повинна бути надана споживачам 

до укладення угоди, вимоги здійснення платежів, норми про захист 

персональних даних та про зберігання електронних документів, час та місце 

відправлення та одержання електронного повідомлення (документа). 

Встановлюються правила вирішення спорів, відповідальність у сфері 

електронної комерції. Метою введення закону є посилення 

конкурентоспроможності фірм, розширення товарних меж та вихід на 

глобальні ринки шляхом покращення інвестиційного клімату. Закон України 

«Про електронну комерцію» [62] є головним документом, що регулює 

ринкові відносини в мережі Інтернет, зокрема встановлення правил щодо 

прямого здійснення обміну (купівлі-продажу товарів та послуг) через мережу 

Інтернет. Однак, на нашу думку, цей нормативно-правовий акт не враховує 

усіх особливостей, притаманних суб’єктам багатосторонніх ринків в умовах 

цифровізації економіки. Так, дії закону будуть поширюватися тільки на 

фірми-платформи, через які її учасники здійснюють транзакції, проте не 

регулюють діяльність не транзакційних платформ (соціальні мережі, 

пошукові системи та ін.). Також закон не передбачає пояснення різниці між 

фірмою-платформою та інтернет-магазином.  

Таблиця 3.11. 

Законодавчі акти щодо розвитку цифрової економіки та 

регламентування діяльності фірм-платформ в Україні 

Документ Сутність  

Закон України «Про 

електронну комерцію» 

 

Охарактеризовано організаційно-правові засади 

діяльності економічних суб’єктів у сфері електронної 

комерції, встановлює порядок вчинення електронних 

правочинів із застосуванням інформаційно-

телекомунікаційних систем та визначає права і обов’язки 

учасників відносин у сфері електронної комерції 

 «Цифрова адженда 

України – 2020» 

 

Визначено: принципи цифровізації економіки України; 

виклики та можливості для формування цифрової 

економіки в Україні; сутність платформи; необхідність 

створення платформ для забезпечення цифровізації усіх 

сфер життя громадян України 
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Продовження табл. 3.11 

Проект Закону «Про 

розвиток цифрової 

економіки» 

Висвітлено загальні засади правового регулювання 

відносин, пов’язаних з функціонуванням ринку 

криптовалют в Україні 

Положення «Про Національну 

освітню електронну 

платформу»  

Розглянуто структуру, функції, основні завдання, засади 

функціонування Національної освітньої електронної 

платформи 

«Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства 

України на 2018–2020 роки та 

затвердження плану заходів 

щодо її реалізації»  

Встановлено необхідність розробки заходів, що 

забезпечують розвиток цифрової економіки, соціальної 

та суспільної сфер, виявлення загроз, можливостей та 

викликів, які виникають в процесі розвитку цифрових 

технологій, закономірності створення цифрових 

посередників, набуття населенням відповідних 

компетенцій;  додатково визначено пріоритетні сфери 

для цифровізації з метою підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг 

на міжнародних ринках 

Закон України «Про публічні 

закупівлі»  

Вставлено економіко-правові засади здійснення 

закупівель товарів (послуг) шляхом використання 

сучасних цифрових технологій  з метою підвищення 

рівня ефективності та прозорості здійснення закупівель, 

створення конкурентного середовища у сфері публічних 

закупівель, розвитку добросовісної конкуренції 

запобігання проявам корупції у цій сфері 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

врегулювання роботи таксі, 

легкових автомобілів на 

замовлення та інформаційно-

диспетчерських служб» 

Запропоновано способи детінізації ринку перевезень в 

Україні та адаптація законодавства до сучасних умов 

розвитку ринку 

Закон України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики 

з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж»   

Визначено правові, економічні та організаційні засади 

забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної 

каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі для розташування технічних засобів 

телекомунікації з метою забезпечення цифровізації 

економіки України 

Закон України «Про державні 

фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення»   

Встановлено необхідність надання медичних товарів та 

послуг за рахунок коштів Державного бюджету України 

за програмою медичних гарантій шляхом створення 

електронної системи охорони здоров’я, яка забезпечує 

підвищення якості медичних послуг та зниження витрат 

на охорону здоров’я 

Джерело: розроблено автором на основі [40, 54–57, 60–62, 82]. 
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 «Цифрова адженда України – 2020». У грудні 2016 р. був 

презентований документ під назвою «Цифрова адженда України – 2020», 

який  передбачає «усунення законодавчих, інституційних, фіскально-

податкових, валютно-грошових бар’єрів, що перешкоджають інноваційній 

діяльності, а також реалізацію послідовних заходів зі стимулювання 

цифровізації всіх секторів економіки, бізнесу та державної сфери» [82, c. 8]. 

Ініціаторами підготовки даного документа були Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, Комітет Верховної ради з питань інформатизації 

та зв’язку, Адміністрація президента, компанія Hi Tech Office Ukraine.  

Відповідно до цього документа процес цифровізації економіки повинен 

відбуватися за такими принципами:  

- принцип рівних можливостей доступу –  цифрова економіка має 

забезпечувати рівні можливості доступу для всіх суб’єктів ринкових 

відносин та знижувати асиметрію інформації на ринках, де головним товаром 

є інформація; 

- стандартизації технологій –  з метою посилення конкуренції на ринку, 

зниження витрат, підвищення якості продукції та ефективності 

функціонування фірм на ринку необхідно стандартизувати технології. 

«Розробка і використання відкритих, функціонально сумісних 

недискримінаційних стандартів є базовим елементом розвитку та поширення 

цифрових технологій»; 

- співробітництва – орієнтація на європейське та міжнародне 

співробітництво для створення єдиного глобального інформаційного 

простору та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фірм на 

глобальних ринках; 

- багатовекторності розвитку – «цифрову» трансформацію необхідно 

здійснювати у всіх сферах життя людини шляхом створення фірм-платформ, 

які забезпечують підвищення ефективності та продуктивності використання 

цифрових технологій; 
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- «креативного» розвитку – має сприяти розвитку інформаційного 

суспільства та забезпечувати створення «креативного» ринку для 

задоволення регіональних та національних потреб;  

- довіри та безпеки – процес цифровізації має ґрунтуватися на довірі та 

забезпеченні кібербезпеки; 

- комплексного державного управління – держава має відігравати 

головну роль у розробці стратегій впровадження та розвитку цифрових 

технологій в Україні. Державне управління має забезпечувати усунення 

бар’єрів, з’ясування причин ринкових провалів та їх регулювання, підтримку 

економічної конкуренції, залучення інвестицій, «розвитку цифрової 

інфраструктури та цифрової економіки з метою досягнення національних 

пріоритетів» [82, c. 5–6]. 

«Цифрова адженда» є першим нормативно-правовим актом, де 

надається пояснення сутності платформи як системи, що дає змогу 

поліпшити якість послуг, оптимізувати кількість працівників та зменшити 

витрати, кардинально підвищувати ефективність, зменшуючи вартість 

діяльності та час виконання. Особливе значення приділяється необхідності 

створення фірм-платформ з державною формою власності у таких сферах як 

медицина, освіта, безпека, охорона навколишнього середовища, урядові 

послуги тощо. Також відповідно до «Цифрової адженди» з впровадженням 

цифрових технологій у всі сфери життя людини, а також розвитком цифрової 

економіки, необхідно створити «національну платформу – каталог рішень 

«смарт-сіті» (на принципах апробації і сертифікації) згідно з досвідом 

«EPIC/Європейської платформи розумних міст». Це необхідно для розвитку 

ефективного ресурсного менеджменту в розробці та імплементації 

відповідних проектів, для вирівнювання можливостей різних міст країни 

тощо» [82, c. 34]. 

На нашу думку, цей документ є важливим в аспекті роз’яснення 

необхідності впровадження цифрових технологій для підвищення 

конкурентоспроможності України на міжнародному рівні. Однак даний  
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нормативно-правовий акт не містить чіткого визначення того, що є 

платформа та які економічні виклики вона ставить перед суспільством. Це 

пояснюється тим, що документ готувався протягом 2015–2016 рр., коли 

науковці не так гостро ставили питання необхідності регулювання діяльності 

фірм-платформ. 

Проект Закону «Про розвиток цифрової економіки» від 15.01.2018 

№ 7485 – поданий на розгляд до Верховної Ради України, однак на сьогодні 

не прийнятий. Документ стосується регулювання відносин, пов’язаних з 

функціонуванням ринку криптовалют та їх похідних в Україні. 

Проект закону «Про розвиток цифрової економіки» націлений на 

регулювання багатостороннього ринку криптовалют, що свідчить про 

позитивну динаміку створення правових умов для покращення 

інвестиційного клімату та розвитку цифрової економіки в Україні [62]. Проте 

даний законопроект по своїй суті є «перекладом» Декрету Президента 

Республіки Білорусь «Про розвиток цифрової економіки» та не враховує 

особливостей ринку криптовалют України . У документі визначається, що 

оператор платформи має бути резидентом, що суперечить сучасним реаліям, 

оскільки в Україні не створена жодна фірма-платформа, що може 

здійснювати операції обміну цифровими знаками. Відповідно, власники 

цифрових знаків користуються послугами іноземних платформ, таких як 

NEO та Ethereum. На нашу думку, даний законопроект має декларативний 

характер, оскільки, незважаючи на узагальнюючу назву, охоплює тільки 

ринок криптовалют та загалом присвячений питанням майнінгу.  

Положення «Про національну освітню електронну платформу» від 

22.05.2018 р. № 523 – документ визначає необхідність створення фірми-

платформи державної форми власності в галузі освіти з метою підвищення 

ефективності та якості надання освітніх послуг в Україні. Власником 

платформи є держава в особі Міністерства освіти та науки України. У 

Положенні визначені права та обов’язки суб’єктів, що взаємодіють за 
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допомогою цифрової мережі, функціональне призначення платформи та 

необхідність захисту розміщеної інформації.  

Згідно з Положенням «Про Національну освітню електронну 

платформу» головними цілями створення  освітньої платформи є: 

- технологічне забезпечення реформи середньої освіти «Нова українська 

школа»; 

- забезпечення учасників освітнього процесу сучасними електронними 

освітніми ресурсами (далі – ЕОР) і сервісами; 

- безоплатне забезпечення електронними підручниками (далі – е-

підручники) здобувачів повної загальної середньої освіти та відповідних 

педагогічних працівників; 

- забезпечення е-підручниками інших здобувачів освіти та педагогічних 

працівників; 

- творення сприятливого середовища для розвитку національного 

виробництва електронних освітніх ресурсів, сервісів та е-підручників; 

- розвиток електронного навчання і формування цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу в Україні [60]. 

На нашу думку, даний документ орієнтований на обґрунтування 

необхідності створення державної фірми-платформи на ринку освітніх 

послуг. Однак, Положення не регулює діяльність приватних посередників, 

що вже функціонують на ринку освітніх послуг, та економічні відносини між 

ними. 

«Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 

17.01.2018 р. № 67–р.  – дана Концепція є уточненим планом дій, що дає 

змогу реалізувати цілі та завдання, ініціативи щодо створення цифрової 

економіки в Україні, які визначені у документі «Цифрова адженда України – 

2020». Основними положеннями документа є забезпечення розвитку 

цифрової економіки в Україні, що надасть змогу підвищити 

конкурентоспроможність товарів та послуг на міжнародних ринках, 
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покращити інвестиційний клімат, прискорити економічне зростання, 

створити нові ринки та види діяльності тощо. «Основна мета цифровізації 

полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових 

галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові, більш 

ефективні та сучасні» [40]. 

«Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018–2020 роки» передбачає такі напрями цифровізації:  

- скорочення цифрового розриву шляхом розвитку цифрових 

посередників – на території України усі громадяни мають право 

використовувати можливості від розвитку цифрових технологій без різного 

роду обмежень (фінансових, технологічних, адміністративних тощо) 

обмежень. Перед органами державної влади постає завдання подолання 

скорочення «цифрового розриву». «Цифровий розрив (цифрова нерівність) – 

нерівність у доступі до можливостей в економічній, соціальній, культурній, 

освітній галузях, які існують або поглиблюються в результаті неповного, 

нерівномірного або недостатнього доступу до комп’ютерних, 

телекомунікаційних та цифрових технологій» [40]. Згідно з документом 

цифровий розрив можливо подолати шляхом створення та постійного 

вдосконалення цифрових мереж (інфраструктур), а саме: електронних 

розрахунків, промислових, мобільного зв’язку, телекомунікаційних, 

кібербезпеки, блокчейн, електронної комерції та мереж, що забезпечують 

взаємодію суб’єктів ринкових відносин у віртуальному просторі; 

- розвиток цифрових компетенцій – головним ресурсом у цифровій 

економіці є інформація, зокрема бази даних. З розвитком інформаційних та 

цифрових технологій трансформується і ринок праці. Попит на 

висококваліфікованих працівників у сфері цифрових технологій стрімко 

зростає. Базові цифрові компетенції стають не просто конкурентною 

перевагою на ринку, а умовою найму працівників. Розвиток цифрової 

економіки можливий тільки за рахунок «створення та виконання 
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національної програми навчання загальним і професійним цифровим 

компетенціям та знанням» [40]; 

-  впровадження концепції цифрових робочих місць – створення 

цифрового робочого місця, основною метою є покращення умов та 

продуктивності праці працівників; 

- реалізація проектів цифрових трансформацій – основним завданням 

органів державної влади є визначення пріоритетності  галузей щодо 

необхідності цифрових трансформацій. Першими потребують впровадження 

цифрових технологій такі галузі: освіта, медицина, екологія, безпека  та ін. 

Цей перелік повинен доповнюватися з метою створення нових проектів, 

видів діяльності  та ринків, які будуть приваблювати інвесторів;   

- громадська безпека – цифрові технології забезпечують ефективну 

взаємодію між муніципальними, оперативними, диспетчерськими, 

черговими, які відповідають за громадську безпеку та повсякденну 

життєдіяльність громадян; 

- освіта – ІКТ, цифрові технології забезпечують підвищення якості 

надання освітніх послуг, створення нових способів засвоєння знань. Завдяки 

процесу цифровізації процес навчання Цифрові технології роблять процес 

навчання диференційованим, індивідуалізованим та мобільним. При цьому 

технології не замінюють педагога, а націлені допомогти йому. «Таким 

урокам властиві адаптивність, керованість, інтерактивність, поєднання 

індивідуальної та групової роботи, часова необмеженість навчання» [40];  

- сфера охорони здоров’я – цифрові технології забезпечують взаємодію 

між медичними закладами, лікарями та пацієнтами за рахунок запровадження 

медичної платформи; 

- туризм – збільшення попиту на туристичні послуги в Україні можливе 

шляхом використання інформаційних технологій, цифровізації туристичних 

об’єктів, використання моделі «розумних» туристичних дестинацій (Smart 

Tourist Destination), 3D-моделювання, створення віртуальних турів, 

мобільних додатків для туристів тощо; 
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- електронна демократія – зазначаються переваги переходу на 

електронну систему виборів в Україні;  

- екологія та охорона навколишнього середовища – цифрові технології у 

великій мірі можуть сприяти покращенню екологічної ситуації в Україні 

шляхом зниження рівня забруднення атмосфери промисловими 

підприємствами  та мінімізація негативних наслідків глобального потепління; 

- життєдіяльність міст – концепція смарт-сіті («розумних» міст) 

передбачає застосування цифрових технологій для вирішення поточних 

проблем певного населеного пункту з метою покрашення умов 

життєдіяльності його мешканців;  

- цифровізація реального сектору економіки – передбачає комплексний 

підхід до переходу на цифрові технології реального сектору економіки для 

забезпечення економічного зростання України. Для досягнення цієї цілі 

необхідно внести зміни до діючого законодавства, який забезпечать широкий 

доступ до технологій для дрібного та середнього бізнесу в Україні. 

Передбачається, що за рахунок технологій, які отримали назву - Індустрія 

4.0. Метою державної політики є: «доступ до капіталу для створення нових 

інноваційних виробництв, створення інфраструктури Індустрії 4.0,  розвиток 

цифрових навичок для підготовки персоналу, здатного працювати з 

технологіями Індустрії 4.0» [40]; 

- безготівкові розрахунки – з метою підвищення 

конкурентоспроможності  фінансового ринку України необхідно 

запроваджувати безготівкову форму розрахунку, що сприятиме скороченню 

тінізації грошового обігу; 

- гармонізація з європейськими та світовими науковими ініціативами – 

Для пришвидшення розвитку цифрової економіки України необхідна 

імплементація українських наукових досліджень у європейські та світові 

ініціативи, участь українських науковців у міждисциплінарних наукових 

проектах. Основними напрямками такої взаємодії є: «розбудова 

інтероперабельних цифрових інфраструктур для потреб закладів освіти та 
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науки, підключення до освітньої мережі GEANT та системи розподілених 

обчислень, збирання, зберігання та опрацювання даних європейської грід-

інфраструктури», «відкриття доступу до даних та публікацій, здійснених за 

рахунок державного фінансування, створення технологічних «дорожніх 

карт» державно-приватного партнерства, комерціалізація наукових розробок 

для промисловості і соціальних викликів», «розроблення відкритих та 

інтероперабельних цифрових рішень для запуску та розвитку інноваційних 

екосистем у різних секторах промисловості, розроблення та використання 

відкритих стандартів та платформ для нових продуктів та послуг» [40]; 

- державне управління – одним із пріоритетних завдань в Україні є 

підвищення ефективності роботи державних установ шляхом створення 

державних фірм-платформ та забезпечення урядовців відповідними 

цифровими ресурсами, що забезпечують зниження витрат та підвищення 

якості, ефективності, прозорості надання послуг кінцевим споживачам; 

захист інформації та її достовірність; доступність загальних баз даних. 

У цьому законодавчому акті визначені основні завдання для здійснення 

успішної цифрової трансформації в Україні, а саме: подолання недоліків 

традиційних ринкових структур, стимулювання розвитку цифрових мереж, 

підвищення обізнаності населення щодо можливостей використання 

цифрових технологій та формування у них відповідних компетенцій, 

подолання нормативних та інституційних бар’єрів, створення мотивуючих 

факторів для розвитку цифрового бізнесу та цифрової економіки, розробка 

методики цифрової трансформації економіки на державному рівні, залучення 

додаткових інвестицій та інші. 

Отже, проаналізувавши «Концепцію розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018–2020 роки»,  зауважимо, що цей документ на 

даному етапі є одним із найбільш ґрунтовних нормативних актів, у якому 

пояснюються переваги цифрової економіки, а також розроблені механізми, 

методики, плани, які забезпечують пришвидшення процесу цифровізації в 

Україні. У законодавчому акті зазначається важливість створення фірм-



205 
 

платформ та їх вплив на розвиток економіки, однак відсутнє точне, 

обґрунтоване тлумачення даної категорії як суб’єкта ринкових відносин. У 

Концепції зазначені переваги, які виникають завдяки створенню віртуальних 

посередників з державною формою власності, проте не зазначені способи 

регулювання конкуренції між фірмами-платформами приватної та державної 

форми власності, а також визначені негативні наслідки їх монопольного 

становища на ринку. 

З метою практичної реалізації зазначеної вище Концепції у липні 

2018 р. був створений спеціальний  орган виконавчої влади – Координаційна 

рада з розвитку цифрової економіки, яку очолює міністр економічного 

розвитку та торгівлі. Рада підпорядковується Міністерству економічного 

розвитку України. Головним завданням цього органу є організація виконання 

Плану заходів щодо цифровізації економіки України та встановлення 

ефективної взаємодії між бізнесом, урядом, бізнесом, громадськими 

організаціями та громадянами. До складу Координаційної ради входять 

центральні органи виконавчої влади, представники громадськості, бізнесу та 

науковці. На сьогодні відбулося всього декілька засідань даного 

консультативно-дорадчого органу, і тому поки що не можливо оцінювати 

ефективність його діяльності [7]. 

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р.  № 922–VIII – 

практично є першим документом, що регламентує діяльність фірм-платформ 

в Україні. Відповідно до закону,  платформа (авторизований електронний 

майданчик) – це «авторизована Уповноваженим органом інформаційно-

телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель 

та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і 

передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, 

користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до 

якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет» [61]. 

Закон України «Про публічні закупівлі» прийнятий з метою 

регулювання здійснення державних закупівель шляхом створення фірми-
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платформи з державною формою власності, яка забезпечує прозорість  

проведення тендерних процедур.  

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення 

та інформаційно-диспетчерських служб» – основною метою документи є 

детінізація ринку перевезень пасажирів та адаптація законодавства до 

реальних умов розвитку економіки в умовах глобалізації. Законопроект 

перебуває на розгляді Верховної Ради України та неодноразово 

доопрацьовувався у зв’язку з низкою недоліків та неточностей. Документ має 

на меті регулювання ринку таксі, де монопольне становище належить 

платформам, однак методи виведення діяльності платформ на ринку таксі 

охарактеризовані не чітко, що ускладнює процес їх практичної 

реалізації [54].  

Отже, проаналізувавши законодавчу базу щодо регулювання 

багатосторонніх ринків в Україні, зауважимо, що на сьогодні у нормативно-

правових актах відсутній єдиний підхід до тлумачення сутності фірми-

платформи як структуроутворюючого суб’єкта, що створює суперечності у 

визначенні їх функцій та особливостей. Також чинним законодавством 

передбачено регулювання діяльності фірм-платформ з державною формою 

власності та переваги, які вони створюють. Однак, на державному рівні 

абсолютно не регулюється діяльність приватних платформ, а також 

конкурентних відносин між ними. 

Наше наукове дослідження доводить необхідність державного 

регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках на основі європейського 

та міжнародного досвіду, шляхом внесення змін у чинні нормативно-правові 

акти. Головним органом, що регулює відносини конкуренції в Україні, є 

Антимонопольний комітет України. Антимонопольний комітет України 

підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді 

України[49].  
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Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на 

підставі: Конституції України, Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та інших 

нормативно-правових актів [53, 59].  

У серпні 2018 р. Антимонопольний комітет України здійснював 

опитування щодо «визначення товарних меж ринку та стану конкуренції у 

сегменті продажу товарів та послуг через онлайн-майданчики для торгівлі». 

Дане опитування проводилося у зв’язку з розглядом справи про купівлю 

фірмою «Temania Enterprises Ltd» часток у статутних капіталах компаній 

«Уапром», «Аукро Україна», «Тіу.Ру», «Рекламне Агентство Сату.кз» та 

«Проект Ділбай», що забезпечує більше, ніж 50 % голосів у вищому органі 

управління компанії. АМКУ проводило опитування думки споживачів, які 

купують товари та послуги через мережі цих фірм-платформ, в результаті 

чого відбулося злиття цих компаній [48].  

Однак, на нашу думку, такий метод аналізу конкурентних відносин не є 

ефективним. Для точного, достовірного, обґрунтованого аналізу конкуренції 

на багатосторонніх ринках необхідно внести низку змін у діючу законодавчу 

базу, ґрунтуючись на міжнародному досвіді. 

На сьогодні у чинному законодавстві в сфері конкуренції не 

передбачено умов для регулювання багатосторонніх ринків в Україні. Саме 

тому виникає необхідність його вдосконалення. На основі проведеного нами 

теоретичного дослідження пропонуємо внести такі зміни до чинного 

законодавства: 

1) впровадження категорій «фірма-платформа», «мережеві ефекти», 

«багатосторонній ринок» – дані категорії є ключовими для розуміння 

особливостей сучасних ринкових відносин та дають змогу проаналізувати 

конкурентні відносини між суб’єктами нового типу ринку – 

багатостороннього. Дані категорії є основою для проведення 
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антимонопольних розслідувань за участю платформ. На нашу думку, 

насамперед необхідно зазначити, що «платформа» є юридичною особою, якій 

притаманні специфічні функції;  

2) розроблення нової методики визначення товарних та географічних 

меж багатостороннього ринку – як  зазначалося раніше, багатосторонні 

ринки характеризуються складністю визначення товарних та географічних 

меж. Діючі алгоритми, якими користуються органи з питань конкуренції, є 

неефективними, про що  свідчать наукові публікації економістів-теоретиків 

та міжнародних експертів. Саме тому виникає необхідність створення нової 

методики  визначення товарних та географічних меж багатосторонніх ринків 

в умовах цифрової економіки; 

3) аналіз хижацького ціноутворення з урахуванням мережевих ефектів – 

платформи можуть встановлювати різні ціни на послуги для різних груп 

учасників, максимізуючи сукупний добробут. Саме тому під час аналізу 

цінової дискримінації на багатосторонніх ринках необхідно враховувати 

взаємозалежність учасників. На практиці поширеним є явище, коли 

платформа встановлює нульову (а інколи і від’ємну) ціну для кінцевих 

споживачів за рахунок завищеної ціни, яку встановлює для інших учасників 

ринкових відносин. Тобто, цінова дискримінація третього ступеня є 

фактором, що забезпечує зростання суспільного добробуту, саме тому для 

доведення наявності хижацького ціноутворення на ринку з боку 

посередників необхідно враховувати цінову політику для всіх груп  

учасників, що взаємодіють з ними (досить  часто це учасники інших ринків);  

4) визначення нових видів недобросовісної конкуренції, що виникають у 

результаті розвитку багатосторонніх ринків – розвиток багатосторонніх 

ринків забезпечує створення нових видів недобросовісної конкуренції, 

відслідковування яких стає все важчим у зв’язку з досягненнями цифрових 

технологій. Саме тому органам влади з питань захисту конкуренції в Україні 

необхідно постійно оновлювати список дій, які визначаються законодавством 
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як такі, що суперечать  торговим та іншим чесним звичаям у господарській 

діяльності. До таких видів недобросовісної конкуренції належать: «тролінг», 

купівля-продаж позитивних відгуків, рейтингові списки, що не відповідають 

встановленим вимогам, фальсифікація результатів розіграшів тощо;  

5) розроблення механізмів (моделей) перевірки цін, що встановлюються 

суб’єктами ринкових відносин з урахуванням різнобічності – розроблення 

такого механізму повинне враховувати мережеві ефекти, ефект від  

масштабу, що виникають на багатосторонніх ринках та забезпечують 

зниження витрат, а отже і ціни товару. На нашу думку, антимонопольним 

органам необхідно розробити новий механізм визначення конкурентної ціни 

на багатосторонньому ринку. Це забезпечить притягнення до 

відповідальності фірм, що застосовують принципи хижацького 

ціноутворення. Визначення конкурентних цін на ринку шляхом порівняння 

цін, що встановлюються фірмами, які взаємодіють з платформами та 

компаніями, що працюють без участі платформ, є неправильним. Для фірм, 

що працюють на багатосторонніх ринках, необхідно створити окремий 

алгоритм визначення конкурентної ціни; 

6) забезпечення контролю за злиттями та поглинаннями фірм-

платформ, що мають стратегічне значення для розвитку конкуренції на 

ринках в Україні – у межах розвитку цифрової економіки  в Україні 

необхідно скоротити злиття/поглинання міжнародними монополістами 

вітчизняних фірм-платформ з метою розвитку конкуренції на ринках 

України. Основним аргументом при концентрації на багатосторонніх ринках 

є підвищення ефективності, зниження витрат та розширення товарних та 

географічних меж ринку. Однак, у межах розвитку нових видів діяльності в 

Україні, що безпосередньо пов’язані з інформаційними та цифровими 

технологіями, необхідний захист та інвестування вітчизняних стартапів для 

створення конкуренції міжнародним компаніям. При аналізі злиття ринкова 

вартість платформи-новачка може бути незначною, однак, в майбутньому  
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забезпечуватиме розвиток конкуренції на ринку та сприятиме більш 

швидкому розвитку інновацій в Україні;  

7) визначення нових методів частки фірми на багатосторонньому ринку 

з урахуванням мережевих ефектів, що виникають між суб’єктами – 

більшість науковців погоджуються, що  стандартні методи визначення 

ринкової частки на багатосторонньому ринку не діють, що пов’язано з тим, 

що  вони працюють на декількох ринках одночасно і інколи навіть не беруть 

участі у процесі купівлі-продажу товарів або послуг. Саме тому для 

багатосторонніх ринків необхідно адаптувати наявні алгоритми визначення 

частки на ринку з урахуванням взаємозалежності усіх груп учасників;  

8)  розроблення алгоритму визначення монопольної влади фірми-

платформи на декількох ринках завдяки мережевим ефектам – індекси 

визначення ринкової влади фірм на багатосторонніх ринках також 

потребують змін. Якщо між суб’єктами ринкових відносин виникають 

мережеві ефекти, то стандартні інструменти призводять до помилок, про що 

свідчить велика кількість публікацій з даної  проблематики. 

Дані вдосконалення законодавства надають змогу аналізувати 

конкурентні відносини на багатосторонніх ринках з урахуванням їх 

особливостей та уникати помилок при проведенні антимонопольних 

розслідувань щодо зловживання суб’єктами ринкових відносин монопольним 

становищем. 

При проведенні антимонопольних розслідувань уповноважені органи 

влади повинні керуватися такими принципами: 

- динамізм в ухваленні рішень; 

- постійний розвиток та вдосконалення методів аналізу конкурентних 

відносин між господарюючими суб’єктами; 

- співробітництво з міжнародними організаціями у сфері вдосконалення 

антимонопольних інструментів для аналізу багатосторонніх ринків; 
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- підвищення професіоналізму співробітників за рахунок впровадження 

цифрових технологій та вдосконалення вмінь та навичок відповідно до вимог 

цифрової економіки; 

- інформування громадян про можливі нові способи зловживання 

монопольним становищем в епоху цифровізації усіх сфер життя людини.  

 

 

Висновки до третього розділу  

 

Аналіз конкурентних відносин між фірмами-платформами в Україні, 

визначення особливостей функціонування та розвитку фірм-платформ на 

ринку медичних послуг України, дослідження інституційного забезпечення 

державного регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках та 

розробка напрямів його вдосконалення надало змогу зробити такі висновки: 

1.  У цьому розділі проаналізовано діяльність фірм-платформ з 

державною формою власності в Україні, метою створення яких є: 

формування загальнонаціональних електронних баз даних; забезпечення 

прозорості та підвищення ефективності діяльності державних установ; 

зниження витрат і розширення спектру послуг, що надаються державою. 

Визначено, що такі фірми мають конкурентні переваги та є ефективнішими 

порівняно з фірмами-платформами приватної форми власності. Як приклад, 

наведено фірму-платформу Prozorro, яка забезпечила прозорість здійснення 

публічних закупівель та економію державних коштів протягом 2017–2018 рр. 

понад 59 млрд грн. На сьогодні в Україні державні платформи є більш 

ефективними порівняно з вітчизняними платформами приватної форми 

власності. Це пов’язано насамперед з тим, що платформи забезпечують 

прозорість та ефективність соціальних процесів та дозволяють при перевірці 

виявити зловживання службовим становищем з боку урядовців. Основними 

цілями таких платформ є: 1) розширення спектру послуг, що надаються 
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державними структурами;  2) підвищення ефективності діяльності органів 

державної влади; 3) зниження витрат; 4) забезпечення прозорості діяльності 

державних установ; 5) формування загальнонаціональних електронних баз 

даних. 

2. Проаналізувавши процес розвитку цифрових технологій, 

інформаційного сектору економіки та особливості становлення 

багатосторонніх ринків в Україні (на прикладі ринку соціальних мереж та 

ринку таксі), нами були визначені головні проблеми щодо захисту 

економічної конкуренції на багатосторонніх ринках в Україні: відсутність в 

законодавстві України чіткого визначення понять «платформа», «перехресні 

мережеві ефекти», «електронний ціновий алгоритм»; відсутність оцінки 

монопольної влади фірми на багатосторонніх ринках; низький рівень  

інвестицій в інновації; захист інтелектуальної власності на багатосторонніх 

ринках; контроль за поглинаннями стартапів, які можуть забезпечити 

розвиток конкуренції на  багатосторонніх ринках в Україні; розвиток системи 

захисту даних в мережі (кібербезпека); обмеження зловживань платформами 

монопольним становищем обізнаність населення про цифрові технології; 

низький рівень доходів населення; хабарництво урядовців.  

3. Автором виявлені такі особливості функціонування і розвитку 

українських фірм-платформ на ринку медичних послуг в Україні: низька 

ймовірність змови між фірмами-платформами, оскільки ринок 

сегментований; хижацьке ціноутворення, що здійснюється приватними 

фірмами-платформами з метою збільшення частки на ринку; сильна 

горизонтальна диференціація послуг, що надаються фірмами-платформами; 

посилення конкуренції між суб’єктами фірм-платформ, які надають медичні 

послуги, завдяки прозорості та об’єктивності оцінки їх роботи тощо.  

4. Головними проблемами інституційно-організаційного забезпечення 

ефективного функціонування багатосторонніх ринків в Україні є: відсутність 

чіткого визначення в законодавстві України понять «фірма-платформа», 

«позитивні мережеві ефекти», «багатосторонній ринок»; слабкий контроль за 
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поглинаннями вітчизняних фірм-платформ, які перебувають на етапі 

становлення; відсутність методики виявлення зловживань іноземними 

фірмами-платформами монопольним становищем на українських ринках; 

недостатнє сприяння інвестиціям в інновації як основи розвитку 

конкурентних відносин на багатосторонніх ринках.  

5. Запропоновано такі напрями вдосконалення державного 

регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках України: удосконалення 

законодавчо-нормативної бази та методики визначення товарних і 

географічних меж ринку; виявлення та обмеження нових видів 

недобросовісної конкуренції, що виникають у результаті функціонування 

фірм-платформ; розроблення механізмів (моделей) перевірки цін, що 

встановлюються суб’єктами ринкових відносин з урахуванням 

багатосторонності; забезпечення контролю за злиттями фірм-платформ, що 

мають стратегічне значення для розвитку конкуренції на ринках в Україні; 

розроблення методів визначення частки фірми на багатосторонньому ринку 

та алгоритму виявлення зловживання монопольним становищем фірми-

платформи на декількох ринках, що виникає завдяки мережевим ефектам; 

вдосконалення антимонопольного законодавства з урахуванням 

особливостей формування цифрової економіки в Україні. 

6. Основні положення цього розділу знайшли відображення у таких 

публікаціях автора: [19], [20], [21], [32]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнено та запропоновано вирішення 

науково-практичного завдання формування, розвитку та державного 

регулювання багатосторонніх ринків в умовах цифровізації глобальної 

економіки. Це дало можливість сформулювати узагальнення, висновки та 

пропозиції, які відображають вирішення поставлених завдань відповідно до 

визначеної мети: 

1. Основними етапами еволюції теорії багатосторонніх ринків є: (1) 

дослідження мереж та мережевих зв’язків, (2) аналіз мережевих ефектів, (3) 

узагальнення характерних ознак класичних двосторонніх ринків; (4) 

виявлення специфіки багатосторонніх ринків; (5) висвітлення особливостей 

функціонування багатосторонніх ринків у глобальній цифровій економіці. 

Сучасний етап розвитку цих досліджень характеризується 

міждисциплінарним підходом та такими новітніми напрямами наукових 

розвідок: сегментування багатосторонніх ринків, функціонування та 

оподаткування фірм-платформ, модифікація конкурентної політики та 

інструментарію антимонопольного регулювання багатосторонніх ринків, 

виявлення специфіки багатосторонніх ринків медичних послуг, 

позиціонування краудсорсингових фірм-платформ як структуроутворюючих 

суб’єктів на багатосторонньому ринку праці.  

2. Запропоновано визначення багатостороннього ринку як сукупності 

економічних відносин між продавцями, покупцями та посередниками 

(фірмами-платформами), що характеризуються позитивними мережевими 

ефектами. Характерними ознаками багатосторонніх ринків є такі: 

специфічний суб’єктний склад (фірми-платформи, продавці, покупці, 

рекламодавці, розробники цифрових мереж (технологічних платформ) та 

програмних продуктів, держава, виробники товарів-комплементів, 

інвесторів), наявність позитивних мережевих ефектів, перехід у віртуальний 
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простір, що забезпечує постійно зростаючу віддачу від масштабу, взаємодія 

незалежних груп суб’єктів з різними потребами та інтересами. Урахування 

кількості посередників на ринку дозволило доповнити класифікацію 

багатосторонніх ринкових структур за рівнем конкуренції та виокремити такі 

види ринків: моносазонію, олігосазонію, полісазонію. 

3. Розвиток та ускладнення конкурентних відносин між фірмами-

платформами, між продавцями, між продавцями та фірмами-платформами; 

між розробниками цифрових мереж, між фірмами-платформами та 

класичними посередниками на багатосторонніх ринках зумовлює 

необхідність вдосконалення їх державного регулювання. Йдеться про 

оновлення інструментів антимонопольної політики; розробку методики їх 

економічного аналізу з урахуванням мережевих ефектів при визначенні 

товарних та географічних меж ринку, оцінки монопольної влади фірм-

платформ; аналізу злиттів фірм-платформ; визначення конкурентного рівня 

цін на товари та послуги.  

4. Під впливом глобалізації сформувалися нові тенденції розвитку 

багатосторонніх ринків в умовах цифрової економіки, а саме: виникнення 

глобальних ринків нових товарів завдяки розвитку фірм-платформ; зростання 

рівня автоматизації та прискорення бізнес-процесів фірмами, що працюють 

на багатосторонніх ринках; підвищення конкурентоспроможності фірм на 

глобальних ринках за рахунок використання ресурсу цифрової мережі 

(технологічної платформи); зменшення неліквідних активів у фірм-платформ 

з метою підвищення рентабельності та максимізації прибутку у 

короткостроковому періоді; зниження ціни на товари фірм-платформ на 

багатосторонньому ринку за рахунок мінімізації транзакційних витрат та 

підвищення ефективності обміну; зростання ролі держави в управлінні 

мережевими ефектами.  

5. Виокремлено та проаналізовано основні суперечності розвитку 

багатосторонніх ринків в умовах глобальної цифрової економіки, а саме: між 

посиленням ринкової влади фірм-платформ та розвитком конкуренції на 
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багатосторонніх ринках; між зниженням значимості економічних бар’єрів 

входження на ринок та зростанням технологічних бар’єрів; між посиленням 

позитивних мережевих ефектів та зловживанням фірмами-платформами 

домінуючим становищем на ринку, що дало можливість обґрунтувати 

висновки щодо позитивних та негативних наслідків розвитку 

багатосторонніх ринків для національної економіки. Доведено, що зазначені 

суперечності зумовлені цифровізацією глобальної економіки, за якої 

інформація перетворюється на основний ресурс, збільшується кількість 

віртуальних посередників, матеріальні активи не впливають на ринкову 

вартість фірм, мережа Інтернет визначає географічні межі ринку.  

6. Аргументовано, що фірма-платформа є структуроутворюючим 

суб’єктом багатостороннього ринку, який володіє унікальним ресурсом – 

цифровою мережею (технологічною платформою) та забезпечує взаємодію 

економічних суб’єктів через Інтернет і позитивні мережеві ефекти. 

Конкурентними перевагами фірм-платформ на глобальному ринку є 

неперервність інновацій та «короткі гроші», які швидко обертаються і 

приносять високі прибутки у короткостроковому періоді; швидке поповнення 

та віддача активів, що підвищує рівень рентабельності; прискорений оборот 

капіталу внаслідок використання короткострокових інвестицій, що 

обґрунтовано технологічною необхідністю оновлення цифрової мережі; 

швидка окупність інвестицій та інвестиційна привабливість фірм-платформ. 

7. З використанням економіко-математичного моделювання визначення 

попиту на товар фірми-платформи залежно від рівня комісійних за кожну 

здійснену транзакцію купівлі-продажу між продавцем та покупцем, 

корегованої ціни, вектору цін товару на аналогічних фірмах-платформах та 

сукупної пропозиції., автором виявлено такі взаємозв’язки: зростання ціни на 

аналоги товару на інших фірмах-платформах позитивно впливає на обсяги 

реалізації цього товару; підвищення ціни на товар фірмою-платформою 

знижує попит на цей товар; зростання попиту на сукупні товари фірми-

платформи спричиняє поступове зниження рівня комісійних та зменшує 
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попит на цей товар інших фірм-платформ. 

8. На основі аналізу світового досвіду інституційного забезпечення 

державного регулювання багатосторонніх ринків в умовах глобалізації 

виявлено, що на сьогодні більшість розвинених країн використовують підхід 

post-ante до антимонопольного регулювання, за якого порушення 

конкурентного законодавства з боку платформ регулюється за допомогою 

прецедентів порушення, кількість яких збільшується в міру посилення їх 

ринкової влади. Водночас Європейська комісія та Американський 

антимонопольний інститут надають перевагу моніторингу конкурентних 

відносин на багатосторонніх ринках з метою обґрунтування необхідності 

внесення змін до чинного конкурентного законодавства (підхід ex-ante) для 

мінімізації негативних наслідків від зловживання платформами домінуючим 

становищем. 

9. Особливості конкурентних відносин на багатосторонніх ринках в 

Україні пов’язані з конкурентоспроможністю та ефективністю 

функціонування фірм-платформ з державною формою власності. При цьому 

державні фірми-платформи забезпечують прозорість діяльності державних 

установ, зниження витрат та розширення спектру послуг, що надаються, 

підвищують ефективність функціонування ринків, де товари мають 

стратегічне значення та існує загроза їх монополізації. Специфіка 

функціонування фірм-платформ на ринку медичних послуг в Україні 

проявляється у: низькій ймовірності змов між платформами, практиці 

використання хижацького ціноутворення з боку приватних медичних 

закладів, що прагнуть утримати (збільшити) частку на ринку, посиленні 

конкуренції фірм-платформ з державною формою власності, сильній 

горизонтальній диференціації послуг з боку платформ, загостренні 

конкуренції між медичними установами.  

10. З метою створення сприятливого інституційного середовища для 

підвищення глобальної конкурентоспроможності українських фірм-платформ 

та подолання негативних соціально-економічних наслідків від зловживання 
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іноземними фірмами-платформами домінуючим становищем на вітчизняних 

ринках запропоновано напрями вдосконалення інституційного забезпечення 

державного регулювання багатосторонніх ринків в Україні. Пріоритетними 

визначені такі: імплементація у законодавчі та нормативні документи понять 

«фірма-платформа», «мережеві ефекти», «багатосторонній ринок»; 

вдосконалення методики визначення товарних та географічних меж ринку, 

частки фірми на багатосторонньому ринку, аналізу хижацького 

ціноутворення з урахуванням мережевих ефектів; забезпечення контролю за 

злиттями та поглинаннями фірм-платформ, що мають стратегічне значення; 

вдосконалення антимонопольного законодавства з урахуванням 

особливостей формування цифрової економіки в Україні. 
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Додаток А 

Таблиця  

Етапи еволюції теорії багатосторонніх ринків  

Етап Період Дослідники Внесок 

І етап – Аналіз 

мереж та 

мережевих зв’язків 

1736 р. – 

1970–ті рр. 

Л. Ейлер, Дж. Морено, 

Дж. Барнс, С. Мілграма, 

А. Редкліф–Браун, 

С. Роккан, 

М. Грановеттер, 

М. Кастельс  

– виникнення теорії графів, що є основою досліджень мережевих зв’язків 

з позицій природничих наук; 

– суспільство визначається як складна мережа відносин; 

– мережеві структури розглядаються як додаткові канали, що об’єднують 

приватних та державних акторів, враховують їх інтереси у процесі 

прийняття політичних рішень; 

– визначення «слабких» та «сильних» мережевих зв’язків у соціальній 

мережі 

– розробка протоколу міжмережевої взаємодії 

 – сучасне суспільство визначається як мережеве (network society).  

аІІ етап – Аналіз 

мережевих ефектів 

1907 р.–

2000–ні рр. 

Т. Вейл, Р. Меткалф, 

М. Кац, К. Шапіро, 

С. Лейбовітц, 

С. Марголіс, А. Ігнатюк, 

В. Ігнатюк  

– визначення поняття «мережеві ефекти» та його обґрунтування на 

прикладі телефонної індустрії; 

– закон Р. Меткалфа, який стверджує, що корисність мережі дорівнює 

половині квадрата чисельності користувачів цієї мережі; 

– визначення залежності важливості очікувань споживачів 

– встановлення рівноваги на ринку, де є мережеві ефекти; 

– вплив зовнішніх мережевих ефектів на зміну транзакційних витрат; 

– встановлення рівноваги на ринках з мережевими ефектами; 

–впровадження поняття «ефект пастки» (lock–in effects); 

– утворення нової технології та вибір стандарту на ринку з мережевими 

ефектами; 

– загальні тенденції розвитку ринку телефонного зв’язку на основі зміни 

місткості ринку в часі.  
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Продовження дод.А 

ІІІ етап – Аналіз 

класичних 

двосторонніх 

ринків 

1962 р. – 

1990–ті рр. 

Д. Гейл, Л. Шеплі, 

Е. Рот, М. Сотомайор, 

Г. Демандж, Х. Сасакі, 

М. Тода, Е. Перансон  

– визначення двостороннього ринку, як специфічного типу ринку;  

– алгоритм Гейла–Шеплі; 

– теорія узагальнених паросполучень; 

– особливості ціноутворення на двосторонніх ринках;  

– аналіз двостороннього характеру обміну (в результаті взаємодії обидві 

сторони отримують певне благо); 

– існування стійкого розміщення агентів на ринку. 

IV етап – 

Аналіз 

багатосторонніх 

ринків 

2003 р.–

2010 р. 

Ж. Тіроль, Ж.-Ч. Рочет, 

Д. Еванс, М. Армстронг 

Дж. Райт, Б. Джульєн, 

Я. Егезкель, А. Хаг’ю, 

Дж. Паркер, А. Шастітко, 

Е. Паршина, 

О. Коваленко 

– визначення сутності багатосторонніх ринків; 

– ознаки багатосторонніх ринків; 

– роль фірм–платформ на багатосторонніх ринках; 

– визначення фірми–платформи як структуроутворюючого суб’єкта; 

– види фірм–платформ та мереж;  

– змови на багатосторонніх ринках; 

– рівноважна ціна на ринку; 

– прибуток фірм–платформ; 

– співставлення концепції багатосторонніх ринків з теорією зовнішніх 

ефектів та цінової дискримінації третього ступеня. 

V етап – Аналіз 

багатосторонніх 

ринків в умовах 

глобальної 

цифрової 

економіки 

з 2010 р. – 

по 

теперішній 

час 

П. Белльфлемме, 

Е. Тулемонд, 

Е. Ховенкамп, 

Ш. Голлапуді, 

К. Колліас, К. Мунгала, 

К. Лакан, П. Демет, 

П. Василакопулу, 

М. Грісот, А. Ігнатюк  

– особливості конкуренції на багатосторонніх ринках;  

– безпека даних на багатосторонніх ринках; 

– сегментація та вертикальні обмеження на багатосторонніх ринах; 

– електронна охорона здоров’я; 

– особливості антимонопольної політики; 

– оподаткування фірм–платформ; 

– ризики на багатосторонніх ринках; 

– мультиплатформенні об'єднання; 

– краудсорсингові платформи. 

Джерело: розроблено автором. 
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Додаток Б 

Модель оптимальної цінової структури для двостороннього ринку Ж. 

Тіроля та Ж.–Ч. Рочета 

У своїй моделі автори припускають, що фірма S працює на 

односторонньому ринку з постійними граничними витратами    і встановлює 

ціну на рівні   , кількість продукції, що виготовляється дорівнює    

відповідно до умови максимізації прибутку. А монопольна фірма T працює 

на двосторонньому ринку та реалізує обсяги   
 та   

 .  

У випадку фірми S  її прибуток складатиме: 

              

 

 Показник ринкової влади (індекс Лернера) матиме вигляд: 
     

  
=

 

  
  

При побудові цінової і кількісної стратегії для фірми, що діє на 

двосторонньому ринку, Ж. Рочет та Ж. Тіроль у своїй моделі розглядають 

ситуацію, де обидві сторони ринку укладають угоду з платформою, що їх 

поєднує; продавець несе граничні витрати в розмірі    за укладення угоди. 

Ціни продавців і покупців відповідно дорівнюють   
   та   

 . Величина попиту 

покупця    
    

   залежить тільки від ціни, з якою  стикається покупець, 

попит продавця   
    

   в свою чергу залежить тільки від ціни, з якою  

стикається продавець.  

Сумарний попит може розглядатися як загальна кількість покупців та 

продавців, які використовують платформу. Кількість угод, в яких бере участь 

продавець, і вигоди від них ростуть пропорційно числу покупців в системі. 

Сукупний попит дорівнює: 

  =  
    

     
    

  . 

 Тобто, якби на ринку було 500 продавців і 100 покупців, то це 

дозволило б укласти 50 000 угод. Даний результат імітує ситуацію з 

платіжними картами, де число угод з картами залежить від кількості 

контактів між власниками карт і тими, хто їх приймає. Ця ситуація 

характерна і для відеоігор, де попит залежить від кількості контактів між 

гравцями і тими, хто ці ігри створює. В даному випадку прибуток 

монополіста, що діє на ринку з двосторонніми мережевими ефектами:  

      
    

         

Основною відмінністю між фірмою на ринку з двосторонніми та 

односторонніми ефектами, як показують дослідники, полягає в тому, що 

двосторонній монополіст повинен вибирати ціновий рівень (яку сукупну ціну 

встановити) і цінову структуру (як розділити сукупну ціну між покупцями та 

продавцями). Умова оптимальної надбавки, яка визначає ціну – варіація 

класичного індексу Лернера: 
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 =
 

     
 

Оптимальна цінова структура залежить від умови, коли D' відображає 

зміну в попиті у відповідь на зміну в ціні на відповідній стороні ринку: 

 

   
      

     
      

  
Розглянемо праву частину даної рівності. Незначне зростання ціни на 

стороні продавця знижуватиме попит на стороні продавця на невелику 

величину    
    . Вплив на сукупний попит (і прибуткок) є результатом 

ефекту зі сторони продавця, помноженого на попит зі сторони покупця. Ліва 

частина рівняння показує аналогічний ефект невеликого підвищення ціни на 

стороні покупця. При рівновазі повинна виконуватися умова:  
  
 

                                               
 

  
 

  
, де 

   – показники цінової еластичності 

іншими словами, в рівновазі гранична зміна прибутку, викликана 

зміною ціни, має дорівнювати зростанню ціни зі сторони продавця та зі 

сторони покупця.  

Джерело: [7, с. 13–15]. 
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Додаток В 

Таблиця  

Підходи до визначення багатостороннього ринку 

Науковець Визначення багатостороннього ринку 

Д. Еванс 

Ринок, де різні групи клієнтів пов’язані через взаємозалежний попит та 

платформу, яка виступає в ролі посередника, інтерналізує отримані 

непрямі  мережеві ефекти 

Ж. Тіроль, 

Ж. Рочет 

Ринок, де платформа може вплинути на обсяг операцій, стягуючи 

більшу плату з однієї сторони ринку та зменшуючи ціну, що сплачує 

інша сторона на однакову суму; тобто цінова структура має важливе 

значення, і платформи повинні розробляти її так, щоб обидві сторони 

приєдналися до ринку 

М. Армстронг 

Ринки, де дві або більше груп агентів взаємодіють через посередників 

або платформи, між ними виникають мережеві ефекти; переваги за 

участь однієї групи, залежать від того, наскільки платформа ефективно 

залучає  членів іншої групи 

О. Коваленко 

Ринок, на якому фірма обслуговує дві сторони  ринку за допомогою 

однієї транзакції і може стягувати плату за транзакцію з обох сторін; 

економічний обмін відбувається між сторонами 

Р. Розон 

Ринок, де сторони взаємодіють на платформі, яка впливає на особливі 

непрямі зовнішні ефекти мережі, а розподіл цін, з якими стикаються 

обидві сторони, впливає на участь на ринку та загальний обсяг попиту 

С. Яблонський  

Ринки, яким притаманні наступні ознаки: наявність двох або більше 

різних сторін (груп) учасників (користувачів); цінність, отримана на 

одній стороні, зростає зі збільшенням кількості учасників на іншій 

стороні; наявність посередника для забезпечення безпосередньої 

взаємодії учасників різних сторін та забезпечення мережевих ефектів, 

що створюються на одній стороні для іншої сторони 

М. Баландіна,  

І. Баскакова 

Ринок, де фірма-посередник продає різні товари (послуги) двом групам 

споживачів, кожна група купує необхідний товар (послугу), при цьому 

споживання, хоча б однієї групи, здійснює зовнішній ефект на іншу; 

так що попит на послуги фірми-посередника зі сторони двох груп 

взаємозалежний (зміна ціни використання платформи для будь-якої 

сторони ринку спричиняє зміну кількості учасників ринкового обміну 

на обох сторонах ринках, тобто зміну кількості угод на ринку) 

К. Пайк 

Ринок, на якому фірма діє як платформа і продає різні продукти різним 

групам споживачів, беручи до уваги, що попит однієї групи клієнтів 

залежить від попиту іншої групи (груп) 

А. Хаджі 
Платформи, що обслуговують дві або більше окремі групи клієнтів, які 

цінують участь один одного 

В. Вімарлунд, 

С. Кузиємські 

Ситуація на ринку, коли два або більше учасників взаємодіють через 

платформу (наприклад, інформаційні технології) та залежать один від 

одного, оскільки цінність створюється від їх взаємодії  

Дж. Лучетта 

Ринок, де платформа виступає в ролі оператора, що допомагає 

здійснити транзакцію двом різним групам користувачів, а чисельність 

кожної групи користувачів створює позитивні мережеві ефекти  
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Продовження дод. В 

Л. Філістраччі 
Ринок, на якому фірма виступає в якості платформи та продає два різні 

продукти або послуги двом групам споживачів, визначаючи взаємозалежність 

попиту між сторонами  

Дж. Райт 

Ринок, що включає два окремих типи користувачів, кожен з яких отримує 

цінність від взаємодії з користувачами протилежного типу за допомогою 

загальної платформи. На цих ринках платформи обслуговують обидва типи 

користувачів таким чином, що дає можливість їй впливати на ступінь 

інтерналізації міжкористувацьких ефектів 

Джерело: складено автором. 
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Додаток Д 

Таблиця  

Динаміка чистого доходу деяких фірм-платформ  

у 2012-2017 рр., млрд дол. США 

Назва фірми 
Рік 

заснування 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Facebook 2004 0,053 1,50 2,94 3,688 10,22 15,93 

eBay 1995 2,609 2,856 0,046 1,725 7,266 -1,016 

Amazon 1994 -0,039 0,274 -0,241 0,596 2,371 3,034 

Uber** 2009 – 0,1 0,5 1,5 6,5 7,5 

rightmove 2000 0,100 0,117 0,157 0,167 0,173 0,188 

Alphabet 

(GOOGLE) 1998 10,62 12,733 14,14 16,35 19,48 12,66 

Ultimate 

Software 
2002 0,015 0,025 0,045 0,025 0,029 0,14 

Netflix 1997 0,017 0,112 0,266 0,123 0,187 0,559 

Alibaba  – – 4,365 11,00 5,709 9,975 

 

Джерело: складено автором на основі [162, 272]. 
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Додаток Е 

Таблиця  

Баланс фірми-платформи Facebook у 2015–2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Current Assets 

Cash And Cash Equivalents 10 019 000 8 079 000 8 903 000 4 907 000 

Short Term Investments 31 095 000 33 632 000 20 546 000 13 527 000 

Net Receivables 7 587 000 5 832 000 3 993 000 255 900 

Inventory - - - - 

Other Current Assets - 18 - - 

Total Current Assets 50 480 000 48 563 000 34 401 000 21 652 000 

Long Term Investments - - - - 

Property Plant and Equipment 24 683 000 13 721 000 8 591 000 5 687 000 

Goodwill 18 301 000 18 221 000 18 122 000 18 026 000 

Intangible Assets 1 294 000 1 884 000 2 535 000 3 246 000 

Accumulated Amortization - - - - 

Other Assets 2576000 2 135 000 1 312 000 796 

Deferred Long Term Asset Charges - - - - 

Total Assets 97334000 84 524 000 64 961 000 49 407 000 

Current Liabilities 

Accounts Payable 820 380  196 

Short/Current Long Term Debt - - - - 

Other Current Liabilities 4 494 000 2 590 000 1 937 000 1 048 000 

Total Current Liabilities 7 017 000 3 760 000 2 875 000 1 925 000 

Long Term Debt - - - - 

Other Liabilities 6 190 000 6 417 000 2 892 000 3 157 000 

Deferred Long Term Liability 

Charges 

- - - - 

Minority Interest - - - - 

Negative Goodwill - - - - 

Total Liabilities 13 207 000 10 177 000 5 767 000 5 189 000 

Stockholders' Equity 

Misc. Stocks Options Warrants - - - - 

Redeemable Preferred Stock - - - - 

Preferred Stock - - - - 

Common Stock - - - - 

Retained Earnings 41 981 000 33 990 000 21 670 000 9 787 000 

Treasury Stock -760 -227 -703 -455 

Capital Surplus 42 906 000 40 584 000 38 227 000 34 886 000 

Other Stockholder Equity -760 -227 -703  -455 

Total Stockholder Equity 84 127 000 74 347 000 59 194 000 44 218 000 

Net Tangible Assets - 54 242 000 38 537 000 22 946 000 

Джерело: [145]. 
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Продовження дод. Е 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Короткострокові активи 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 019 000 8 079 000 8 903 000 4 907 000 

Короткострокові інвестиції 31 095 000 33 632 000 20 546 000 13 527 000 

Чиста дебіторська заборгованість 7 587 000 5 832 000 3 993 000 255 900 

Запаси - - - - 

Інші короткострокові активи - 18 - - 

Всього короткострокових активів 50 480 000 48 563 000 34 401 000 21 652 000 

Довгострокові інвестиції - - - - 

Основні засоби 24 683 000 13 721 000 8 591 000 5 687 000 

Гудвіл 18 301 000 18 221 000 18 122 000 18 026 000 

Нематеріальні активи 1 294 000 1 884 000 2 535 000 3 246 000 

Накопичена амортизація - - - - 

Інші активи 2 576 000 2 135 000 1 312 000 796 

Відкладені довгострокові витрати на 

активи 
- - - - 

Всього активів 97 334 000 84 524 000 64 961 000 49 407 000 

Короткострокові зобов’язання 

Кредиторська заборгованість 820 380   196 

Короткострокова/поточна 

довгострокова заборгованість 
- - - - 

Інші поточні зобов’язання 4 494 000 2 590 000 1 937 000 1 048 000 

Всього поточні зобов’язання 7 017 000 3 760 000 2 875 000 1 925 000 

Довгострокова заборгованість - - - - 

Інші зобов’язання 6 190 000 6 417 000 2 892 000 3 157 000 

Відстрочені довгострокові 

зобов’язання 
- - - - 

Частка меншості - - - - 

Негативний гудвіл - - - - 

Всього зобов’язань 13 207 000 10 177 000 5 767 000 5 189 000 

Акціонерний капітал 

Загальна довгострокова 

заборгованість за кредитами і 

позиками 

- - - - 

Погашені привілейовані акції - - - - 

Прівілейовані акції - - - - 

Прості акції - - - - 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
41 981 000 33 990 000 21 670 000 9 787 000 

Викуплені власні акції -760 -227 -703 -455 

Надлишковий капітал 42 906 000 40 584 000 38 227 000 34 886 000 

Інші власні кошти -760 -227 -703 -455 

Всього акціонерного капіталу 84 127 000 74 347 000 59 194 000 44 218 000 

Чисті матеріальні активи - 54 242 000 38 537 000 22 946 000 
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Додаток Ж 

Таблиця  

Звіт про фінансові результати фірми-платформи Facebook  

у 2015–2018 рр., тис.  дол. США 

Period Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Total Revenue 55 838 000 40 653 000 27 638 000 17 928 000 

Cost of Revenue 9 355 000 5 454 000 3 789 000 2 867 000 

Gross Profit  - 35 199 000 23 849 000 15 061 000 

Operating Expenses 

Research Development 10 273 000 7 754 000 5 919 000 4 816 000 

Selling General and Administrative   7 242 000 5 503 000 4 020 000 

Non Recurring - - - - 

Others - - - - 

Total Operating Expenses 30 925 000 20 450 000 15 211 000 11 703 000 

Operating Income or Loss - 20 203 000 12 427 000 6 225 000 

Income from Continuing Operations 

Total Other Income/Expenses Net 448 391 91 -31 

Earnings Before Interest and Taxes 24 913 000 20 203 000 12 427 000 6 225 000 

Interest Expense -9 -6 -10 -23 

Income Before Tax 25 361 000 20 594 000 12 518 000 6 194 000 

Income Tax Expense 3 249 000 4 660 000 2 301 000 2 506 000 

Minority Interest - - - - 

Net Income From Continuing Ops 22 112 000 15 934 000 10 217 000 3 688 000 

Non-recurring Events 

Discontinued Operations - - - - 

Extraordinary Items - - - - 

Effect Of Accounting Changes - - - - 

Other Items - - - - 

Net Income 

Net Income 22 112 000 15 934 000 10 217 000 3 688 000 

Preferred Stock And Other 

Adjustments 
- - - - 

Net Income Applicable To Common 

Shares 
22 111 000 15 920 000 10 188 000 3 669 000 

 

Джерело: [146]. 
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Продовження дод. Ж 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Виручка 

Загальна виручка 55838 000 40653000 27638000 17928000 

Вартість доходу 9355 000 5454000 3789000 2867000 

Валовий прибуток - 35199000 23849000 15061000 

Операційні витрати 

Дослідження і розробки 10273 000 7754000 5919000 4816000 

Продаж/загальні/адміністративні 

витрати   7242000 5503000 4020000 

Одноразові витрати - - - - 

Інші - - - - 

Загальні операційні витрати 30925 000 20450000 15211000 11703000 

Операційний дохід або збиток - 20203000 12427000 6225000 

Доходи від продовження операцій 

Загальний обсяг чистих інших 

доходів/витрат 448 391 91 -31 

Прибуток до сплати відсотків і 

податків 24913000 20203000 12427000 6225000 

Витрати на сплату відсотків -9 -6 -10 -23 

Дохід до оподаткування 25361000 20594000 12518000 6194000 

Витрати з податку на прибуток 3249000 4660000 2301000 2506000 

Частка меншості  - - - - 

Чистий прибуток від поточної 

діяльності 22112000 15934000 10217000 3688000 

Разові статті   

Припинені операції - - - - 

Незвичайні статті - - - - 

Зміни в обліковій політиці - - - - 

Інші статті - - - - 

Чистий прибуток   

Чистий прибуток 22112000 15934000 10217000 3688000 

Привілейовані акції та інші 

коригування - - - - 

Чистий прибуток, що застосовується 

до звичайних акцій 22111000 15920000 10188000 3669000 
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Додаток З 

Таблиця  

Баланс фірми-платформи Alphabet у 2015–2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Current Assets 

Cash And Cash Equivalents 16701000 10715000 12918000 15409000 

Short Term Investments 92439000 91156000 73415000 56517000 

Net Receivables 21193000 18705000 15632000 13459000 

Inventory 1107000 749 268 491 

Other Current Assets 4236000 2983000 3175000 1590000 

Total Current Assets 135676000 124308000 105408000 90114000 

Long Term Investments 13859000 7813000 5878000 5183000 

Property Plant and Equipment 59719000 42383000 34234000 29016000 

Goodwill 17888000 16747000 16468000 15869000 

Intangible Assets 2220000 2692000 3307000 3847000 

Accumulated Amortization - - - - 

Other Assets 3430000 3352000 2202000 3432000 

Deferred Long Term Asset 

Charges 737 680 383 251 

Total Assets 232792000 197295000 167497000 147461000 

Current Liabilities 

Accounts Payable 4378000 3137000 2041000 1931000 

Short/Current Long Term Debt - - - 1000000 

Other Current Liabilities 16009000 10651000 5851000 4327000 

Total Current Liabilities 34620000 24183000 16756000 19310000 

Long Term Debt 3950000 3943000 3935000 1995000 

Other Liabilities 16532000 16641000 7770000 5825000 

Deferred Long Term Liability 

Charges - - - - 

Minority Interest - - - - 

Negative Goodwill - - - - 

Total Liabilities 55164000 44793000 28461000 27130000 

Stockholders' Equity 

Misc. Stocks Options Warrants - - - - 

Redeemable Preferred Stock - - - - 

Preferred Stock - - - - 

Common Stock 45049000 40247000 36307000 32982000 

Retained Earnings 134885000 113247000 105131000 89223000 

Treasury Stock -2306000 -992 -2402000 -1874000 

Capital Surplus - - - - 

Other Stockholder Equity -2306000 -992 -2402000 -1874000 

Total Stockholder Equity 177628000 152502000 139036000 120331000 

Net Tangible Assets 157520000 133063000 119261000 100615000 

Джерело: [95]. 
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Продовження дод. З 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Короткострокові активи 

Грошові кошти та їх еквіваленти 16701000 10715000 12918000 15409000 

Короткострокові інвестиції 92439000 91156000 73415000 56517000 

Чиста дебіторська заборгованість 21193000 18705000 15632000 13459000 

Запаси 1107000 749 268 491 

Інші короткострокові активи 4236000 2983000 3175000 1590000 

Всього короткострокових активів 135676000 124308000 105408000 90114000 

Довгострокові інвестиції 13859000 7813000 5878000 5183000 

Основні засоби 59719000 42383000 34234000 29016000 

Гудвіл 17888000 16747000 16468000 15869000 

Нематеріальні активи 2220000 2692000 3307000 3847000 

Накопичена амортизація - - - - 

Інші активи 3430000 3352000 2202000 3432000 

Відкладені довгострокові витрати 

на активи 737 680 383 251 

Всього активів 232792000 197295000 167497000 147461000 

Короткострокові зобов’язання 

Кредиторська заборгованість 4378000 3137000 2041000 1931000 

короткострокова/поточна 

довгострокова заборгованість - - - 1000000 

Інші поточні зобов’язання 16009000 10651000 5851000 4327000 

Всього поточні зобов’язання 34620000 24183000 16756000 19310000 

Довгострокова заборгованість 3950000 3943000 3935000 1995000 

Інші зобов’язання 16532000 16641000 7770000 5825000 

Відстрочені довгострокові 

зобов’язання - - - - 

Частка меншості - - - - 

Негативний гудвіл - - - - 

Всього зобов’язань 55164000 44793000 28461000 27130000 

Акціонерний капітал 

Загальна довгострокова 

заборгованість за кредитами і 

позиками - - - - 

Погашені привілейовані акції - - - - 

Прівілейовані акції - - - - 

Прості акції 45049000 40247000 36307000 32982000 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 134885000 113247000 105131000 89223000 

Викуплені власні акції -2306000 -992 -2402000 -1874000 

Надлишковий капітал - - - - 

Інші власні кошти -2306000 -992 -2402000 -1874000 

Всього акціонерного капіталу 177628000 152502000 139036000 120331000 

Чисті матеріальні активи 157520000 133063000 119261000 100615000 
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Додаток К 

Таблиця  

Звіт про фінансові результати фірми-платформи Alphabet  

у 2015-2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Total Revenue 136819000 110855000 90272000 74989000 

Cost of Revenue 59549000 45583000 35138000 28164000 

Gross Profit 77270000 65272000 55134000 46825000 

Operating Expenses 

Research Development 21419000 16625000 13948000 12282000 

Selling General and 

Administrative 24459000 19765000 17470000 15183000 

Non Recurring - - - - 

Others - - - - 

Total Operating Expenses 105427000 81973000 66556000 55629000 

Operating Income or Loss 31392000 28882000 23716000 19360000 

Income from Continuing Operations 

Total Other Income/Expenses Net 3521000 -1689000 434 291 

Earnings Before Interest and 

Taxes 31392000 28882000 23716000 19360000 

Interest Expense -114 -109 -124 -104 

Income Before Tax 34913000 27193000 24150000 19651000 

Income Tax Expense 4177000 14531000 4672000 3303000 

Minority Interest - - - - 

Net Income From Continuing Ops 30736000 12662000 19478000 16348000 

Non-recurring Events 

Discontinued Operations - - - - 

Extraordinary Items - - - - 

Effect Of Accounting Changes - - - - 

Other Items - - - - 

Net Income 

Net Income 30736000 12662000 19478000 16348000 

Preferred Stock And Other 

Adjustments - - - - 

Net Income Applicable To 

Common Shares 30736000 12662000 19478000 16348000 

Джерело: [96]. 
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Продовження дод. К 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Виручка 

Загальна виручка 136819000 110855000 90272000 74989000 

Вартість доходу 59549000 45583000 35138000 28164000 

Валовий прибуток 77270000 65272000 55134000 46825000 

Операційні витрати 

Дослідження і розробки 21419000 16625000 13948000 12282000 

Продаж/загальні/адміністративні 

витрати 24459000 19765000 17470000 15183000 

Одноразові витрати - - - - 

Інші - - - - 

Загальні операційні витрати 105427000 81973000 66556000 55629000 

Операційний дохід або збиток 31392000 28882000 23716000 19360000 

Доходи від продовження операцій 

Загальний обсяг чистих інших 

доходів/витрат 3521000 - 1689000 434 291 

Прибуток до сплати відсотків і 

податків 31392000 28882000 23716000 19360000 

Витрати на сплату відсотків -114 -109 -124 -104 

Дохід до оподаткування 34913000 27193000 24150000 19651000 

Витрати з податку на прибуток 4177000 14531000 4672000 3303000 

Частка меншості  - - - - 

Чистий прибуток від поточної 

діяльності 30736000 12662000 19478000 16348000 

Разові статті   

Припинені операції - - - - 

Незвичайні статті - - - - 

Зміни в обліковій політиці - - - - 

Інші статті - - - - 

Чистий прибуток   

Чистий прибуток 30736000 12662000 19478000 16348000 

Привілейовані акції та інші 

коригування - - - - 

Чистий прибуток, що застосовується 

до звичайних акцій 30736000 12662000 19478000 16348000 
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Додаток Л 

Таблиця  

Баланс компанії  Walmart у 2015-2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 1/31/2018 1/31/2017 1/31/2016 1/31/2015 

Current Assets 

Cash And Cash Equivalents 6756000 6867000 8705000 9135000 

Short Term Investments - - - - 

Net Receivables 5614000 5835000 5624000 6778000 

Inventory 43783000 43046000 44469000 45141000 

Other Current Assets - - - 728 

Total Current Assets 59664000 57689000 60239000 63278000 

Long Term Investments 2008000 479 621 512 

Property Plant and Equipment 114818000 114178000 116516000 116655000 

Goodwill 18242000 17037000 16695000 18102000 

Intangible Assets - - - - 

Accumulated Amortization - - - - 

Other Assets 9790000 9442000 5510000 4943000 

Deferred Long Term Asset Charges 1879000 1565000 1504000 1033000 

Total Assets 204522000 198825000 199581000 203490000 

Current Liabilities 

Accounts Payable 46092000 41433000 38487000 38410000 

Short/Current Long Term Debt 3738000 2256000 2745000 4792000 

Other Current Liabilities 2662000 2777000 521 1021000 

Total Current Liabilities 78521000 66928000 64619000 65253000 

Long Term Debt 30231000 36645000 38952000 41499000 

Other Liabilities 8168000 8714000 6583000 8195000 

Deferred Long Term Liability 

Charges 
- - - - 

Minority Interest 2953000 2737000 3065000 4543000 

Negative Goodwill - - - - 

Total Liabilities 123700000 118290000 115970000 117553000 

Stockholders' Equity 

Misc. Stocks Options Warrants - - - - 

Redeemable Preferred Stock - - - - 

Preferred Stock - - - - 

Common Stock 295 305 317 323 

Retained Earnings 85107000 89354000 90021000 85777000 

Treasury Stock -10181000 -14232000 -11597000 -7168000 

Capital Surplus 2648000 2371000 1805000 2462000 

Other Stockholder Equity -10181000 -14232000 -11597000 -7168000 

Total Stockholder Equity 77869000 77798000 80546000 81394000 

Net Tangible Assets 59627000 60761000 63851000 63292000 

Джерело: [259]. 
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Продовження  дод. Л 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Короткострокові активи 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6756000 6867000 8705000 9135000 

Короткострокові інвестиції - - - - 

Чиста дебіторська заборгованість 5614000 5835000 5624000 6778000 

Запаси 43783000 43046000 44469000 45141000 

Інші короткострокові активи - - - 728 

Всього короткострокових активів 59664000 57689000 60239000 63278000 

Довгострокові інвестиції 2008000 479 621 512 

Основні засоби 114818000 114178000 116516000 116655000 

Гудвіл 18242000 17037000 16695000 18102000 

Нематеріальні активи - - - - 

Накопичена амортизація - - - - 

Інші активи 9790000 9442000 5510000 4943000 

Відкладені довгострокові витрати 

на активи 1879000 1565000 1504000 1033000 

Всього активів 204522000 198825000 199581000 203490000 

Короткострокові зобов’язання 

Кредиторська заборгованість 46092000 41433000 38487000 38410000 

короткострокова/поточна 

довгострокова заборгованість 3738000 2256000 2745000 4792000 

Інші поточні зобов’язання 2662000 2777000 521 1021000 

Всього поточні зобов’язання 78521000 66928000 64619000 65253000 

Довгострокова заборгованість 30231000 36645000 38952000 41499000 

Інші зобов’язання 8168000 8714000 6583000 8195000 

Відстрочені довгострокові 

зобов’язання - - - - 

Частка меншості 2953000 2737000 3065000 4543000 

Негативний гудвіл - - - - 

Всього зобов’язань 123700000 118290000 115970000 117553000 

Акціонерний капітал 

Загальна довгострокова 

заборгованість за кредитами і 

позиками - - - - 

Погашені привілейовані акції - - - - 

Прівілейовані акції - - - - 

Прості акції 295 305 317 323 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 85107000 89354000 90021000 85777000 

Викуплені власні акції -10181000 -14232000 -11597000 -7168000 

Надлишковий капітал 2648000 2371000 1805000 2462000 

Інші власні кошти -10181000 -14232000 -11597000 -7168000 

Всього акціонерного капіталу 77869000 77798000 80546000 81394000 

Чисті матеріальні активи 59627000 60761000 63851000 63292000 
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Додаток М 

Таблиця  

Звіт про фінансові результати компанії Walmart  

у 2015-2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 1/31/2018 1/31/2017 1/31/2016 1/31/2015 

Total Revenue 500343000 485873000 482130000 485651000 

Cost of Revenue 373396000 361256000 360984000 365086000 

Gross Profit 126947000 124617000 121146000 120565000 

Operating Expenses 

Research Development - - - - 

Selling General and Administrative 104698000 101853000 97041000 93418000 

Non Recurring - - - - 

Others - - - - 

Total Operating Expenses 478094000 463109000 458025000 458504000 

Operating Income or Loss 22249000 22764000 24105000 27147000 

Income from Continuing Operations 

Total Other Income/Expenses Net -7126000 -2267000 -2467000 -2348000 

Earnings Before Interest and Taxes 22249000 22764000 24105000 27147000 

Interest Expense -2330000 -2367000 -2548000 -2461000 

Income Before Tax 15123000 20497000 21638000 24799000 

Income Tax Expense 4600000 6204000 6558000 7985000 

Minority Interest 2953000 2737000 3065000 4543000 

Net Income From Continuing Ops 10523000 14293000 15080000 16814000 

Non-recurring Events 

Discontinued Operations - - - 285 

Extraordinary Items - - - - 

Effect Of Accounting Changes - - - - 

Other Items - - - - 

Net Income 

Net Income 9862000 13643000 14694000 16363000 

Preferred Stock And Other 

Adjustments 
- - - - 

Net Income Applicable To Common 

Shares 
9862000 13643000 14694000 16363000 

Джерело: [260]. 
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Продовження  дод. М 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Виручка 

Загальна виручка 500343000 485873000 482130000 485651000 

Вартість доходу 373396000 361256000 360984000 365086000 

Валовий прибуток 126947000 124617000 121146000 120565000 

Операційні витрати 

Дослідження і розробки - - - - 

Продаж/загальні/адміністративні 

витрати 
104698000 101853000 97041000 93418000 

Одноразові витрати - - - - 

Інші - - - - 

Загальні операційні витрати 478094000 463109000 458025000 458504000 

Операційний дохід або збиток 22249000 22764000 24105000 27147000 

Доходи від продовження операцій 

Загальний обсяг чистих інших 

доходів/витрат 
-7126000 -2267000 -2467000 -2348000 

Прибуток до сплати відсотків і 

податків 
22249000 22764000 24105000 27147000 

Витрати на сплату відсотків -2330000 -2367000 -2548000 -2461000 

Дохід до оподаткування 15123000 20497000 21638000 24799000 

Витрати з податку на прибуток 4600000 6204000 6558000 7985000 

Частка меншості  2953000 2737000 3065000 4543000 

Чистий прибуток від поточної 

діяльності 
10523000 14293000 15080000 16814000 

Разові статті   

Припинені операції - - - 285 

Незвичайні статті - - - - 

Зміни в обліковій політиці - - - - 

Інші статті - - - - 

Чистий прибуток   

Чистий прибуток 9862000 13643000 14694000 16363000 

Привілейовані акції та інші 

коригування 
- - - - 

Чистий прибуток, що застосовується 

до звичайних акцій 
9862000 13643000 14694000 16363000 
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Додаток Н 

Таблиця  

Баланс компанії  General Motors у 2015-2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Current Assets 

Cash And Cash Equivalents 15944000 11212000 9774000 12138000 

Short Term Investments 5966000 8313000 11841000 7582000 

Net Receivables 6549000 8164000 8700000 8337000 

Inventory 9816000 10663000 11040000 13764000 

Other Current Assets 3392000 3831000 14619000 4510000 

Total Current Assets 75293000 68744000 76203000 69408000 

Long Term Investments 7860000 7886000 8052000 9201000 

Property Plant and Equipment 38758000 36253000 32603000 31229000 

Goodwill 461 457 490 - 

Intangible Assets 3718000 3992000 4259000 4547000 

Accumulated Amortization - - - - 

Other Assets 28976000 27617000 45918000 39350000 

Deferred Long Term Asset Charges 24082000 23544000 33172000 36860000 

Total Assets 227339000 212482000 221690000 194338000 

Current Liabilities 

Accounts Payable 22297000 23929000 23333000 24062000 

Short/Current Long Term Debt - - - - 

Other Current Liabilities 6697000 8507000 20112000 10765000 

Total Current Liabilities 82237000 76890000 85181000 71217000 

Long Term Debt 12637000 10987000 9500000 7948000 

Other Liabilities 29265000 32138000 41108000 39249000 

Deferred Long Term Liability Charges - - - - 

Minority Interest 3917000 1199000 239 452 

Negative Goodwill - - - - 

Total Liabilities 184562000 176282000 177615000 154015000 

Stockholders' Equity 

Misc. Stocks Options Warrants - - - - 

Redeemable Preferred Stock - - - - 

Preferred Stock - - - - 

Common Stock 14 14 15 15 

Retained Earnings 22322000 17627000 26168000 20285000 

Treasury Stock -9039000 -8011000 -9330000 -8036000 

Capital Surplus 25563000 25371000 26983000 27607000 

Other Stockholder Equity -9039000 -8011000 -9330000 -8036000 

Total Stockholder Equity 38860000 35001000 43836000 39871000 

Net Tangible Assets 33281000 29152000 37687000 33924000 

Джерело: [156]. 
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Продовження  дод. Н 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Короткострокові активи 

Грошові кошти та їх еквіваленти 15944000 11212000 9774000 12138000 

Короткострокові інвестиції 5966000 8313000 11841000 7582000 

Чиста дебіторська заборгованість 6549000 8164000 8700000 8337000 

Запаси 9816000 10663000 11040000 13764000 

Інші короткострокові активи 3392000 3831000 14619000 4510000 

Всього короткострокових активів 75293000 68744000 76203000 69408000 

Довгострокові інвестиції 7860000 7886000 8052000 9201000 

Основні засоби 38758000 36253000 32603000 31229000 

Гудвіл 461 457 490 - 

Нематеріальні активи 3718000 3992000 4259000 4547000 

Накопичена амортизація - - - - 

Інші активи 28976000 27617000 45918000 39350000 

Відкладені довгострокові витрати на 

активи 24082000 23544000 33172000 36860000 

Всього активів 227339000 212482000 221690000 194338000 

Короткострокові зобов’язання 

Кредиторська заборгованість 22297000 23929000 23333000 24062000 

короткострокова/поточна 

довгострокова заборгованість - - - - 

Інші поточні зобов’язання 6697000 8507000 20112000 10765000 

Всього поточні зобов’язання 82237000 76890000 85181000 71217000 

Довгострокова заборгованість 12637000 10987000 9500000 7948000 

Інші зобов’язання 29265000 32138000 41108000 39249000 

Відстрочені довгострокові 

зобов’язання - - - - 

Частка меншості 3917000 1199000 239 452 

Негативний гудвіл - - - - 

Всього зобов’язань 184562000 176282000 177615000 154015000 

Акціонерний капітал 

Загальна довгострокова 

заборгованість за кредитами і 

позиками - - - - 

Погашені привілейовані акції - - - - 

Прівілейовані акції - - - - 

Прості акції 14 14 15 15 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 22322000 17627000 26168000 20285000 

Викуплені власні акції -9039000 -8011000 -9330000 -8036000 

Надлишковий капітал 25563000 25371000 26983000 27607000 

Інші власні кошти -9039000 -8011000 -9330000 -8036000 

Всього акціонерного капіталу 38860000 35001000 43836000 39871000 

Чисті матеріальні активи 33281000 29152000 37687000 33924000 
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Додаток П 

Таблиця  

Звіт про фінансові результати компанії General Motors  

у 2015-2018 рр., тис. дол. США 

Period Ending 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Total Revenue 147049000 145588000 149184000 135725000 

Cost of Revenue 132771000 126784000 129801000 117583000 

Gross Profit 14278000 18804000 19383000 18142000 

Operating Expenses 

Research Development - - - - 

Selling General and Administrative 7545000 8140000 8783000 10288000 

Non Recurring - - - - 

Others - - - - 

Total Operating Expenses 140316000 134924000 138584000 127871000 

Operating Income or Loss 6733000 10664000 10600000 7854000 

Income from Continuing Operations 

Total Other Income/Expenses Net 1816000 1199000 1408000 517 

Earnings Before Interest and Taxes 6733000 10664000 10600000 7854000 

Interest Expense -655 -575 -563 -423 

Income Before Tax 8549000 11863000 12008000 8371000 

Income Tax Expense 474 11533000 2739000 -1219000 

Minority Interest 3917000 1199000 239 452 

Net Income From Continuing Ops 8075000 330 9269000 9590000 

Non-recurring Events 

Discontinued Operations -70 -4212000 -1 25 

Extraordinary Items - - - - 

Effect Of Accounting Changes - - - - 

Other Items - - - - 

Net Income 

Net Income 8014000 -3864000 9427000 9687000 

Preferred Stock And Other Adjustments - - - - 

Net Income Applicable To Common 

Shares 
7916000 -3880000 9427000 9687000 

Джерело: [157]. 
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Продовження  дод. П 

Період 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 

Виручка 

Загальна виручка 147049000 145588000 149184000 135725000 

Вартість доходу 132771000 126784000 129801000 117583000 

Валовий прибуток 14278000 18804000 19383000 18142000 

Операційні витрати 

Дослідження і розробки - - - - 

Продаж/загальні/адміністративні 

витрати 7545000 8140000 8783000 10288000 

Одноразові витрати - - - - 

Інші - - - - 

Загальні операційні витрати 140316000 134924000 138584000 127871000 

Операційний дохід або збиток 6733000 10664000 10600000 7854000 

Доходи від продовження операцій 

Загальний обсяг чистих інших 

доходів/витрат 1816000 1199000 1408000 517 

Прибуток до сплати відсотків і 

податків 6733000 10664000 10600000 7854000 

Витрати на сплату відсотків -655 -575 -563 -423 

Дохід до оподаткування 8549000 11863000 12008000 8371000 

Витрати з податку на прибуток 474 11533000 2739000 -1219000 

Частка меншості  3917000 1199000 239 452 

Чистий прибуток від поточної 

діяльності 8075000 330 9269000 9590000 

Разові статті   

Припинені операції -70 -4212000 -1 25 

Незвичайні статті - - - - 

Зміни в обліковій політиці - - - - 

Інші статті - - - - 

Чистий прибуток   

Чистий прибуток 8014000 -3864000 9427000 9687000 

Привілейовані акції та інші 

коригування - - - - 

Чистий прибуток, що застосовується 

до звичайних акцій 7916000 -3880000 9427000 9687000 
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Додаток Р 

Таблиця  

Динаміка кількості відвідувань соціальних мереж в Україні 

протягом 2009-2018 року, % 

Рік Facebook VKontakte Twitter 
YouTub

e 
Pinterest Instagram Tumblr 

Odnokla

ssniki 

Stumble

Upon 
reddit 

2009 29,86 х 15,44 8,17 х х х х 14,92 5,6 

2010 65,27 х 11,21 9,23 х х х х 5,98 1,6 

2011 48,59 31,79 6,24 5,24 х х х 0,48 4,95 0,73 

2012 30,30 48,14 5,22 8,70 1,44 х х 1,74 1,75 1,33 

2013 23,16 47,59 5,63 7,37 2,50 х 2,79 8,14 1,21 0,63 

2014 48,55 22,30 8,76 1,79 2,80 х 8,92 4,70 0,55 0,82 

2015 48,38 24,71 8,53 0,42 7,39 х 7,34 0,06 0,53 1,38 

2016 45,70 24,53 7,49 13,90 4,21 0,28 2,81 0,01 0,11 0,41 

2017 50,82 7,79 25,97 6,08 5,28 0,7 1,67 0,01 0,28 0,56 

2018 48,65 8,20 14,48 15,50 6,39 3,49 1,28 0,00 0,38 0,57 

 

 

Рік LinkedIn Google+ Digg 
NowPubl

ic 
Vimeo Delicious MySpace 

news.ycom

binator.co

m 

iWiW Інші 

2009 1,55 0 6,73 0,19 0,19 1,15 5,76 0,14 3,11 4,41 

2010 0,58 0 1,05 0,92 0,4 0,85 0,85 0,13 0,95 0,38 

2011 0,63 0,12 0,19 0,32 0,11 0,19 0,12 0,08 0,06 0,06 

2012 0,61 0 0,18 0,2 0,1 0,06 0,02 0,08 0,02 0,06 

2013 0,34 0,37 0,03 0,05 0,08 0,01 0,01 0,01 0 0,07 

2014 0,2 0,46 0,03 0 0,04 0,01 0 0,01 0 0,05 

2015 0,32 0,82 0,04 0 0,01 0 0 0,04 0 0,03 

2016 0,32 0,21 0 0 0 0 0 0,01 0 0,01 

2017 0,43 0,38 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 

2018 0,42 0,62 0 0 0 0 0 0,01 0 0 

 

Джерело: складено автором на основі [238]. 
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Додаток С 

Таблиця 

Рейтинг значень індексу електронного уряду для деяких країн у 2018 р. 

№ у 

рейтингу 
Країна Рівень 

Значення 

індексу 

Компонент 

онлайн-

сервісу 

Компонент 

телеком., 

інфраструк-

тури 

Компонент 

людського 

капіталу 

1 Данія 
Дуже 

високий 0,915 1 0,7978 0,9472 

2 Австралія Дуже 

високий 0,9053 0,9722 0,7436 1 

3 
Республіка 

Корея 

Дуже 

високий 0,901 0,9792 0,8496 0,8743 

4 

Об’єднане 

королівство 

Великої 

Британії та 

Північної 

Ірландії 

Дуже 

високий 0,8999 0,9792 0,8004 0,92 

5 Швеція 
Дуже 

високий 0,8882 0,9444 0,7835 0,9366 

6 Фінляндія 
Дуже 

високий 0,8815 0,9653 0,7284 0,9509 

7 Сінгапур 
Дуже 

високий 0,8812 0,9861 0,8019 0,8557 

8 Нова Зеландія 
Дуже 

високий 0,8806 0,9514 0,7455 0,945 

9 Франція 
Дуже 

високий 0,879 0,9792 0,7979 0,8598 

10 Японія 
Дуже 

високий 0,8783 0,9514 0,8406 0,8428 

11 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Дуже 

високий 0,8769 0,9861 0,7564 0,8883 

32 
Російська 

Федерація 

Дуже 

високий 0,7969 0,9167 0,6219 0,8522 

38 Білорусь Дуже 

високий 0,7641 0,7361 0,6881 0,8681 

65 Китай Високий 0,6811 0,8611 0,4735 0,7088 

82 Україна Високий 0,6165 0,5694 0,4364 0,8436 

 

Джерело: складено автором на основі [269]. 
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Додаток Т 

Впровадження результатів дисертаційної роботи 
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