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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний економічний розвиток характеризується 

стрімким поширенням інформаційно-комунікаційних 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. 

Стан наукової розробки проблеми. 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 як 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 
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аналізується у працях: П. Аффельбта, П. Джонсона, Д. Еванса, М. Каца, Д. Нудла, 

Б. Клейна, Х. Коскі, А. Косніти-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 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 розробки 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; 

– 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 їхнього 

формування, розвитку та регулювання в глобальній цифровій економіці.  

Методи дослідження. У дисертації використовувалися загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження.  
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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, аналіз конкурентних 

відносин між фірмами-платформами, особливостей функціонування й розвитку фірм-

платформ на ринку медичних послуг України (п. 2.2; 3.1, 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, 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: 

– 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 в 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 
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антимонопольне регулювання багатосторонніх ринків, багатосторонні ринки 

медичних послуг, краудсорсингові фірми-платформи як структуроутворюючі 

суб’єкти на 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 здійснити 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 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 

більш високих показників рентабельності; використання короткострокових 

інвестицій обумовлене технологічною необхідністю оновлення основного ресурсу 

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

покращує результати діяльності та інвестиційну привабливість фірм-платформ; 
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 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 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 можливість 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 розробці 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.). 

Матеріали дисертації, що стосуються теоретичного аналізу конкурентних 

відносин на багатосторонніх ринках використані фірмою-платформою «ДНК UA» в 

процесі аналізу конкурентного середовища та розроблення заходів підвищення 

конкурентоспроможності фірми на ринку (довідка № 10 від 19.04.2018 р.). 
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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 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 
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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 (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. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 281 сторінку друкованого тексту. Основний зміст викладено на 

218 сторінках тексту, який містить 20 таблиць і 20 рисунків. Робота має 16 додатків, 

розміщених на 32 сторінках. Список використаних джерел налічує 275 найменувань 

і викладений на 30 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт і 

предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок автора, дані 

щодо апробації результатів дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження багатосторонніх ринків» – 

висвітлено еволюцію теорії багатосторонніх ринків, розкрито сутність, характерні 

ознаки та види багатосторонніх ринків, обґрунтовано необхідність їх регулювання. 

У дисертації виокремлено п’ять етапів еволюції теорії 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 міждисциплінарним підходом до аналізу надскладних 

економічних відносин, що виникають у сучасному світогосподарському просторі. У 

роботі виокремлені новітні напрями та проблематика наукових досліджень цих ринків, 

а саме: сегментування, функціонування та оподаткування фірм-платформ, модифікація 

конкурентної політики та інструментарій 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. 

Автором проаналізовано наукові підходи до визначення багатосторонніх ринків 

та запропоновано трактування багатостороннього ринку як сукупності економічних 

відносин, що виникають між продавцями, покупцями та посередниками (фірмами-

платформами) і характеризуються позитивними мережевими ефектами. Характерними 

ознаками багатосторонніх ринків є наявність: посередників (фірм-платформ), 

позитивних мережевих ефектів, зростаючої віддачі від масштабу, віртуалізації, цінової 

дискримінації, незалежних груп суб’єктів з різними потребами та інтересами. 

Визначено сутність «фірми-платформи» як структуроутворюючого суб’єкта 

багатостороннього ринку, що володіє унікальним ресурсом – цифровою мережею 



 8 

(технологічною платформою), забезпечує взаємодію економічних суб’єктів в мережі 

Інтернет та позитивні мережеві ефекти. Від класичних посередників фірми-

платформи відрізняються також відсутністю матеріальних активів (магазинів, 

складів, баз тощо), формуванням нової цінності – баз даних, ціновою 

дискримінацією для різних суб’єктів та ін.  

Порівняльний аналіз класичного та багатостороннього ринків дав змогу 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). 
Класичний ринок (Simple market) 

 
Багатосторонній ринок (Multi-sided market) 

   
 

Рис. 1. Суб’єкти класичного та багатостороннього ринків  
Джерело: розроблено автором  
 

Крім фірм-платформ до груп суб’єктів багатосторонніх ринків автором 

зараховано: продавців, покупців, рекламодавців, розробників цифрових мереж та 

програмних продуктів, державу, виробників товарів-комплементів, інвесторів.  

У дисертації доповнено класифікацію багатосторонніх ринкових структур за 

рівнем конкуренції, з урахуванням кількості посередників на ринку. Це надало змогу 

виокремити такі види ринків: «моносазонія», «олігосазонія», «полісазонія» (табл. 1). 

Автором 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. Це дало можливість 

обґрунтувати необхідність регулювання багатосторонніх ринків, розроблення 

Покупці Покупці Покупці 

Посередник 1 Посередник 2 Посередник N 

Продавці Продавці Продавці 
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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. 

Таблиця 1 

Класифікація багатосторонніх ринкових структур з урахуванням продавців, 

покупців та посередників 
 

 Один Декілька Багато 

Продавець Монополія Олігополія 
Поліполія 

Покупець Монопсонія Олігопсонія 

Посередник Моносазонія Олігосазонія Полісазонія 
 

Джерело: розроблено автором 

 

У другому розділі – «Розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації» – 

виявлено тенденції та суперечності розвитку багатосторонніх ринків в умовах 

глобальної цифрової економіки, досліджено природу та специфіку фірми-платформи 

як структуроутворюючого суб’єкта багатостороннього ринку, проаналізовано світовий 

досвід інституційного забезпечення державного регулювання багатосторонніх ринків.  

В дисертації визначено такі тенденції розвитку багатосторонніх ринків в 

умовах глобальної цифрової економіки: 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 у фірм-

платформ 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) зростання ролі держави в управлінні 

мережевими ефектами, що виникають між суб’єктами ринку в мережі Інтернет.  

Зазначені процеси безпосередньо пов’язані з цифровізацією економіки 

розвинених країн, що 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. 

Автором удосконалена теоретична модель визначення попиту на товар на 

платформі 1X  в динаміці ( T  ) залежно від рівня комісійних за кожну здійснену 

транзакцію купівлі-продажу між продавцем та покупцем та корегованої ціни  

товару 
1X

ip  , вектору цін на товар на аналогічних платформах
 1\M X

iP
 та сукупної 

пропозиції 
 \ :X

N iQ X M


 
: 

 

    1 1 1\
\, , :X X M X X

i i i N iq f p P Q X M 
 

  
, 
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Це дало змогу визначити такі взаємозв’язки: 

- зростання ціни на аналоги товару на інших фірмах-платформах 1\M X має 

позитивний вплив на продаж даної компанії 1X : 
1

1\
0

X
i

M X
i

q

p






; 

- підвищення ціни на товар в межах компанії 1X  знижує попит на цей товар: 
1

1

<0
X
i
X
i

q

p





; 

- зростання попиту на сукупні товари фірми-платформи 1X
 впливає на 

поступове зниження рівня комісійних та знижує попит на цей товар 1\M X : 
1

1

\

0
X
i
X
N i

q

q





 

Визначено, що в 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, 

що дало можливість обґрунтувати висновки щодо позитивних та негативних 

наслідків розвитку багатосторонніх ринків для національної економіки. 

Доведено, що фірма-платформа є структуроутворюючим суб’єктом 

багатостороннього ринку за рахунок володіння унікальним ресурсом – цифровою 

мережею, яка забезпечує зростання ринкової влади фірми швидшими темпами, ніж у 

інших видів фірм. Наприклад, ринкова вартість фірми-платформи Facebook на 

кінець 2011 р. становила 81,74 млрд дол. США, а на кінець 2017 р. – 517,26 

млрд дол., тобто за 6 років значення цього показника зросло показника зросло в 7,3 

рази (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зміна ринкової вартості деяких фірм-платформ за період 2011–

 2017 рр., млрд дол. США 
Джерело: розроблено автором на основі даних компанії Ycharts 
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Виявлено, що тенденція зростання ринкової вартості спостерігається у фірм, які 

протягом останнього десятиліття володіють цифровими мережами та постійно 

удосконалюють їх, що обумовлено стрімким розвитком цифрових технологій та їх 

впровадженням у всі сфери життя людини. 

Автором проаналізовано рентабельність фірм-платформ Facebook, Alphabet 

(Google) та компаній Walmart та General Motors, взятих випадково з генеральної 

сукупності (табл. 2).  

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, що знижують рівень їх прибутковості.  

Аналіз 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 більш 

високих показників рентабельності; використання короткострокових інвестицій 

фірмами-платформами обґрунтовано технологічною необхідністю оновлення 

основного ресурсу – цифрової мережі, тобто відбувається прискорення обороту 

капіталу; інвестиції швидко окуповуються, що покращує результати діяльності та 

інвестиційну привабливість фірм-платформ. 

На основі аналізу світового досвіду інституційного забезпечення державного 

регулювання багатосторонніх ринків в умовах глобалізації автором виокремлено дві 

моделі такого регулювання: (1) американську, засновану 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); (2) європейську, 

яка має протекціоністський характер та спрямована на послаблення ринкової влади 

іноземних фірм-платформ і розвиток конкуренції на багатосторонніх ринках 

національного рівня (Франція, Німеччина, Італія, Росія). 

У третьому розділі – «Формування та розвиток фірм-платформ на ринках 

товарів і послуг України» – проаналізовано конкурентні відносини між фірмами-

платформами в Україні, визначено особливості функціонування та розвитку фірм-

платформ на ринку медичних послуг України, проаналізовано інституційне 

забезпечення державного регулювання конкуренції на багатосторонніх ринках та 

запропоновано напрями його вдосконалення. 

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. Як 

приклад наведено фірму-платформу Prozorro, яка забезпечила прозорість здійснення 

публічних закупівель та економію державних коштів протягом 2017–2018 рр. понад 

59 млрд грн. 
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Таблиця 2 

Порівняльний аналіз рентабельності деяких фірм-платформ у динаміці (2016 – 2018 рр.) 
 

 
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 

Oборотність 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 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 
 

Джерело: розроблено автором самостійно  

 

 

 

 

1
2
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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.  

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 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; вдосконалення антимонопольного 

законодавства з урахуванням особливостей формування цифрової економіки в 

Україні. 

 

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 
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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 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 

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 
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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 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, 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 
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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 

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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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню тенденцій і суперечностей 

формування та розвитку багатосторонніх ринків в умовах глобалізації з метою 

надання методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

інституційного забезпечення їх регулювання. 

 Автором проаналізована теорія багатосторонніх ринків і виокремлені п’ять 

етапів її еволюції. Ґрунтуючись на дослідженні сутності, характерних ознак та видів 

багатосторонніх ринків запропоноване авторське визначення та обґрунтована 

необхідність їх регулювання.  

У дисертації виявлено головні тенденції та суперечності розвитку 

багатосторонніх ринків в умовах глобальної цифрової економіки, досліджено 

природу та специфіку фірми-платформи як структуроутворюючого суб’єкта, що 

надало змогу визначити особливості функціонування і розвитку фірм-платформ та 

напрями вдосконалення інституційного забезпечення державного регулювання цих 

ринків Україні з урахуванням світового досвіду.  

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

глобальна цифрова економіка, монопольна влада, державне регулювання.  
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Диссертация посвящена комплексному исследованию тенденций и 

противоречий формирования и развития многосторонних рынков в условиях 

глобализации с целью предоставления методических и практических рекомендаций 
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Автором проанализирована теория многосторонних рынков и выделены пять 

этапов ее эволюции. Основываясь на исследовании сущности, отличительных 

признаков и видов многосторонних рынков предложено авторское определение и 

обоснована необходимость их регулирования. 

В диссертации выявлены основные тенденции и противоречия развития 

многосторонних рынков в условиях глобальной цифровой экономики, исследование 

природы и специфики фирмы-платформы как структурообразующего субъекта, дало 
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возможность определить особенности функционирования и развития фирм-

платформ и направления совершенствования институционального обеспечения 

государственного регулирования этих рынков в Украине с учетом мирового опыта. 

Ключевые слова: многосторонние рынки, фирма-платформа, конкуренция, 

глобальная цифровая экономика, монопольная власть, государственное 

регулирование. 

 

ANNOTATION 

 

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

globalization. – Manuscript.  

The dissertation to obtain the scientific degree of the «candidate of science» in 

Economics in specialty 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 trends and contradictions 

of the formation and development of multi-sided markets under globalization with the 

purpose of providing methodological and practical recommendations for improving the 

institutional provision of their regulation. 

The author analyzes the theory of multi-sided markets and outlines five stages of its 

evolution: research (1) networks and network connections, (2) network effects, (3) 

classical bilateral markets, (4) multi-sided markets, (5) multi-sided markets in conditions 

of the global digital economy. 

Based on the study of the essence, characteristics and types of multi-sided markets, 

the author proposes definitions of the essence of the multi-sided market as a set of 

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

and are characterized by positive network effects; the firm-platform as a structuring entity 

of the multi-sided market that has a unique resource – a digital network (technology 

platform), provides for the interaction of economic actors on the Internet and positive 

network effects. Taking into account the number of intermediaries in the market allowed 

to supplement the classification of multi-sided market structures by the level of 

competition and to distinguish the following types of markets: monosazonia, oligosazonia, 

polysazonia. 

The development and complication of competitive relations between firm-platforms 

necessitates the improvement of their state regulation. It is about updating antimonopoly 

policy tools; working out a method for their economic analysis in view of the network 

effects by determining commodity-based and geographic boundaries of the market, 

assessing the monopoly power of firm platforms; analyzing mergers of firm-platforms; 

defining the competitive level of prices for goods and services. 

The dissertation has added a new dimension to the theoretical basis for studying 

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

digital economy, namely: between the strengthening of the 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 to the market and the growth of 
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technological barriers; between the increase of positive network effects and the 

conclusions about positive and negative effects of the development of multi-sided markets 

for the national economy. 

Under the influence of globalization, new trends in the development of multi-sided 

markets in the digital economy have emerged, namely: emergence of global markets for 

new products due to the development of firm-platforms; growth of the level of automation 

and acceleration of business processes by firms operating in multi-sided markets; increase 

of competitiveness of firms in global markets through the use of the digital network 

resource; reduction of illiquid assets with firm-platforms in order to increase profitability 

and maximize profits in the short-term; reducing the price of products of firm-platforms in 

the multi-sided market by minimizing transaction costs and improving the efficiency of the 

exchange; increasing the role of the state in the management of network effects. 

The dissertation work offers updated tools of research of the firm-platform as a 

structuring entity of the multi-sided market in terms of developing an economic-

mathematical model to determine the demand for the goods of this firm, depending on the 

level of commission for each transaction of sale and purchase between the seller and the 

buyer, the adjusted price, the price vector goods on similar firm-platforms and aggregate 

offers. 

The author describes the modern stage of functioning and development of firm-

platforms in the market of medical services of Ukraine in order to substantiate the need for 

improvement of their state regulation. The author describes the current stage of 

functioning and development of firm-platforms in the Ukrainian medical services market. 

In order to create a favorable institutional environment for increasing global 

competitiveness of Ukrainian firm platforms and overcoming negative social and 

economic consequences arising from the abuse by foreign firms-platforms of their 

dominant position on domestic markets, it has been proposed to improve the institutional 

support of the state regulation of multi-sided markets in Ukraine. The following are 

identified as priorities: implementation in legislative and regulatory documents of the 

concepts "firm-platform", "network effects", "multi-sided market"; improvement of the 

methods for determining the commodity-based and geographic boundaries of the market, 

the share of the company in the multi-sided market, analysis of predatory pricing against 

the background of network effects; ensuring control of mergers and acquisitions of 

strategic platforms that are critically important; improvement of antimonopoly legislation 

taking into account the peculiarities of the formation of the digital economy in Ukraine. 

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

monopoly power, state regulation. 
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