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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Подальший розвиток ринкових відносин в Україні 

і перехід до активної інтеграції в Європейський Союз обумовили необхідність 

посилення інституційно-функціональних характеристик процесу забезпечення 

розвитку конкурентних відносин. Політика сприяння конкуренції та державне 

регулювання економічних процесів є важливими для вітчизняної економіки.  

Апріорі фундаментом будь-яких перетворень є чітка та збалансована 

правова база. Становлення вітчизняного конкурентного законодавства 

відбувалося крізь призму розв’язання головного питання його розвитку: 

конкуренція як ціль чи конкуренція як засіб розбудови високоефективної 

економіки? Саме виходячи із необхідності розуміння конкуренції як одного з 

основних засобів забезпечення сталого економічного зростання, покращення умов 

ефективного функціонування товарних ринків, удосконалення механізму їх 

державного регулювання, Кабінетом Міністрів України 19 вересня 2012 р. була 

схвалена Концепція Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–

2024 р.р. Однак беручи до уваги, що відносини конкуренції виникають водночас 

із ринковими відносинами та що система ринкової економіки керується ринком, 

необхідно по-новому осмислити роль та участь держави в забезпеченні ринкових 

перетворень.  

В останні два десятиліття захищено низку кандидатських та докторських 

дисертацій представників як вітчизняної науки господарського (О.І. Анохіна, 

О.В. Безух, С.С. Валітов, Ю.В. Журик, О.С. Каштанов, М.В. Кузьменко, 

С.А. Кузьміна, О.Б. Мельник, І.І. Туйськ, С.С. Чернелевська, С.В. Шкляр, 

І.А. Шуміло), адміністративного (О.О. Бакалінська, Л.Р. Біла, К.В. Бондаренко, 

Д.М. Лук’янець, О.В. Пономарьов, О.М. Стороженко, П.Г. Харченко,), цивільного 

(О.О. Джуринський) та міжнародного (В.С. Лук’янець) права, так і російської 

юридичної науки (К.М. Бєлікова, А.М. Варламова, П.М. Владімірова, 

М.М. Вознесенський, І.В. Джабуа, В.І. Єрьоменко, Т.Ю. Заріпова, О.М. Зіменкова, 



5 

 

 
 

П.В. Каменєва, С.М. Кондратовська, С.А. Паращук, Д.І. Серьогін, Т.І. Султонова, 

Н.Ю. Четвергова, О.В. Шальман, І.А. Шкареденок), які різного часу займалися 

вивченням проблематики конкурентного законодавства, правового регулювання 

відносин економічної конкуренції (добросовісної конкуренції). Декотрі з цих 

праць спрямовані на формування спеціальних знань щодо особливостей 

правового забезпечення захисту економічної конкуренції від недобросовісної 

конкуренції, а також процесуальних аспектів діяльності антимонопольних органів 

та заходів відповідальності за вчинення правопорушень у сфері конкуренції. 

Суспільні відносини, які виникають у процесі формування конкурентного 

середовища в трансформаційній економіці України, інституційні форми, що 

створюються у процесі становлення та розвитку конкурентних відносин в Україні, 

механізм державного контролю у сфері захисту економічної конкуренції в Україні 

знайшли своє відображення у дисертаційних роботах таких представників 

вітчизняної економічної науки, як З.М. Борисенко, В.Г. Горник, Н.М. Карпенко, 

А.В. Клименко, С.О. Ломака, Н.Л. Михальчишин, О.О. Плетньова, Р.А. Попов, 

С.О. Радзієвська, Ю.Б. Росецька, В.Г. Сагір, Ю.В. Слободчикова, Н.О. Трегубець, 

О.А. Швиданенко. 

Вагомий внесок у дослідження питань конкуренції як економічної 

категорії внесли такі відомі економісти, як Е. Долан, М. Кірцнер, К. Макконел, 

В. Ойкен, М. Портер, А. Сміт, Ф. фон Хайєк, П. Хейне, Е. Чемберлін, 

Й. Шумпетер. 

Наразі існує об’єктивна потреба у проведенні системного дослідження тих 

питань науки господарського права, які пов’язані із окресленням меж державного 

впливу на процеси конкуренції, правильним визначенням об’єкта державного 

регулювання, а також механізмом втілення правових вимог конкурентного 

законодавства в економічне життя суспільства у взаємодії його елементів. 

Саме ці обставини визначили вибір теми, її актуальність, теоретичну 

і практичну значимість. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження пов’язана із реалізацією положень Національного плану дій на 

2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

(затверджена Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012), 

узгоджується із Концепцією Загальнодержавної програми розвитку конкуренції 

на 2014–2024 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

19 вересня 2012 року № 690-р). Дисертація виконана на кафедрі господарського 

права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка відповідно до бюджетної науково-дослідної роботи з теми: 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер 

теми 11 БФ 042-01). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у створенні 

науково-обґрунтованої господарсько-правової концепції державного 

регуляторного впливу на відносини конкуренції в Україні та визначення основних 

напрямків розв’язання проблеми забезпечення правового порядку у сфері 

конкуренції. 

Мета дослідження зумовила необхідність розв’язання таких науково-

прикладних задач:  

− визначити об’єкт державного регулювання та встановити критерії для 

окреслення меж державного впливу на процеси конкуренції;  

− з’ясувати роль держави в механізмі державного регулювання відносин 

конкуренції в Україні;  

− підтвердити цільове призначення сучасного конкурентного 

законодавства України;  

− виявити особливості трансформації позитивних зобов’язань держави 

у сфері конкуренції в ідею позитивного регулювання відносин конкуренції в 

Україні;  
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− розробити теоретичну модель механізму правового регулювання 

відносин конкуренції в Україні;  

− з’ясувати характер адміністративно-господарських санкцій за 

правопорушення у сфері конкуренції;  

− розкрити взаємодію суб’єктивних та об’єктивних умов застосування 

заходів господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

конкуренції;  

− сформулювати пропозиції щодо удосконалення положень актів 

законодавства, які регулюють відносини конкуренції в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

забезпечення сталого економічного зростання на основі розвитку конкурентних 

відносин в Україні. 

Предметом дослідження є господарсько-правові аспекти державного 

регулювання відносин конкуренції в Україні в актах чинного законодавства, 

практика їх застосування, положення наукової доктрини. 

Методологічну основу дослідження становить діалектична єдність змісту 

(економіка) та форми (право) державного регулювання при визначенні критеріїв 

встановлення його меж, позитивної та негативної форм господарсько-правової 

відповідальності, а також суб’єктивних та об’єктивних умов застосування 

відповідних заходів. Застосування теоретичного моделювання дало змогу 

виокремити обов’язки та визначити роль держави як гаранта підтримки та захисту 

добросовісної конкуренції. Системний підхід дав можливість розглянути ринок 

і ринкові структури, конкурентне законодавство як цілісну, відкриту, 

багаторівневу систему та виявити місце конкурентного законодавства 

(конкурентного права) в системі права України. За допомогою методології 

інтегрального (інструментального та соціологічного) підходу виокремлено 

елементи механізму правового регулювання відносин конкуренції в Україні. 

Застосування блоку методів формальної логіки, аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції, а також структурно-функціонального аналізу дало змогу розібратися у 
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проблемних питаннях визначення структури конкурентних відносин та 

правоохоронного механізму у сфері конкуренції. Використання методу юридичної 

герменевтики сприяло опануванню глибинного змісту тих норм конкурентного 

законодавства, в яких містяться ознаки складу правопорушення, а також надання 

їм кореляції з життєвими обставинами, котрі обумовлюють визначення моменту 

вчинення та його закінчення. Економіко-статистичний аналіз застосовано при 

встановленні (виявленні) структурних передумов розвитку конкуренції в Україні 

за період 2001–2014 років за результатами опрацювання звітів Антимонопольного 

комітету України. Підкреслюючи людиномірність сучасного економічного 

розвитку України, за допомогою антропологічного підходу визначена соціально-

економічна сутність категорії «споживач» в конкурентному законодавстві. 

Методи тлумачення й аналізу використано під час роботи з положеннями 

національного конкурентного законодавства, в тому числі з актами методичного 

забезпечення його застосування та формулювання пропозицій щодо 

удосконалення окремих видів його норм. 

Теоретичну основу дисертації склали здобутки українських та 

зарубіжних правознавців різних періодів розвитку юридичної науки, зокрема: 

А.О. Абрамової, М.М. Агаркова, С.С. Алєксєєва, В.К. Бабаєва, Б.Т. Базильова, 

М.І. Байтіна, Д.Н. Бахраха, В.Е. Беляневича, О.В. Богданова, М.І. Брагінського, 

О.М. Вінник, В.П. Грибанова, Л.І. Дідівської, Д.В. Задихайла, Г.Л. Знаменського, 

О.С. Іоффе, І.С. Канзафарової, В.О. Копилова, О.О. Костусєва, 

О.О. Красавчикова, О.Д. Крупчана, Н.С. Кузнецової, В.Д. Лагутіна, О.Е. Лейста, 

Д.Х. Ліпінського, Р.А. Майданика, В.К. Мамутова, В.С. Мартем’янова, 

М.М. Марченка, Г.В. Матвєєва, С.О. Погрібного, В.Д. Примака, Д.М. Притики, 

Г.В. Пронської, Б.І. Пугінського, Н.О. Саніахметової, Д.Н. Сафіулліна, 

М.О. Стефанчука, З.Ф. Татькової, Н.Е. Толкачової, А.В. Шальмана, 

Г.Ф. Шершеневича, М.Д. Шиндяпінової, Р.Б. Шишки, В.С. Щербини, Л.С. Явича 

та інших. 
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Емпірична база дослідження. Основні положення та висновки дисертації 

ґрунтуються на аналізі положень Конституції України, Господарського та 

Цивільного кодексів України, інших актів системи вітчизняного конкурентного 

законодавства, міжнародно-правових угод, рішень Конституційного Суду 

України, постанов Пленуму Верховного Cуду України та Вищого господарського 

суду України, роз’яснень та листів Вищого господарського суду України з питань 

застосування конкурентного законодавства, судових актів (рішень, постанов), 

постановлених при розгляді спорів, пов’язаних із визнанням недійсними актів 

органів Антимонопольного комітету України, практики органів 

Антимонопольного комітету України.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в науці 

господарського права комплексним монографічним дослідженням державного 

регулювання відносин конкуренції в Україні, спрямованим на розв’язання 

важливої науково-практичної проблеми подолання протиріч між економікою та 

правом при здійсненні державного регуляторного впливу на сферу конкуренції. 

Новизна дисертаційного дослідження конкретизується в науково-теоретичних 

положеннях, висновках і пропозиціях, найважливішими з яких є: 

Вперше: 

− запропоновано об’єктом державного регулювання розглядати не 

конкуренцію (елемент механізму саморегулювання економіки), а сферу 

конкуренції, тобто ту частину сфери суспільного виробництва в межах товарних 

ринків (сектор економіки), в якій відбувається взаємодія, в тому числі шляхом 

змагання, суб’єктів господарювання з метою набуття ринкових (конкурентних) 

переваг над іншими суб’єктами господарювання; 

− обґрунтовано використання терміна «державна підтримка та захист у сфері 

конкуренції» для позначення ролі держави в економіці. Державна підтримка та 

захист у сфері конкуренції – це система організаційно-правових заходів 

регулювання поведінки учасників відносин у сфері конкуренції, пов’язаних як із 
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створенням умов ефективного функціонування ринку в цілому, так із 

доповненням чи корегуванням дій ринкових регуляторів; 

− з’ясовано об’єктивну та суб’єктивну межі державного впливу на сферу 

конкуренції: об’єктивну межу створюють економічні закони ринкової економіки; 

суб’єктивна межа визначається обов’язками держави щодо підтримки та захисту 

добросовісної конкуренції; 

− аргументовано дію у конкурентному законодавстві презумпції конкуренції 

між суб’єктами господарювання як забезпечення свободи вибору для споживачів 

товарів та продавців, а категорії «споживач» – як суспільно-економічного 

критерію зміни у ринковій поведінці суб’єктів господарювання, і результат – 

диференціацію взаємодії «публічних інтересів» на (1) «державні інтереси» (вузьке 

розуміння) та (2) «суспільні інтереси, зокрема споживачів» (широке розуміння). 

Доведено, що визначений законодавцем принцип пріоритету захисту прав 

споживачів у межах дії норм конкурентного права реалізується не в прямій, а в 

опосередкованій формі; 

− запропоновано методологічний інструментарій регулювання відносин у 

сфері конкуренції, який поділено на два рівні: (1) загальні (публічно-приватні 

методи імперативного та диспозитивного спрямування) та (2) спеціальні (аналіз 

бар’єрів для вступу (виходу) на товарні ринки суб’єктів господарювання; синтез 

інформації щодо кількісної та якісної структури ринку; визначення меж товарного 

ринку та монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання на ньому, 

в тому числі колективне домінування; системно-структурне дослідження відносин 

контролю) методи, – та обґрунтовано концептуальне положення про існування 

інтегрованого (основного) методу регулювання таких відносин – позитивно-

коригуючого методу; 

− розроблено теоретичну модель механізму правового регулювання відносин 

у сфері конкуренції як інтегровану ієрархічну систему координації відносин 

конкуренції та приведення в дію норм конкурентного законодавства шляхом 

застосування комплексу правових та/або неправових засобів забезпечення 
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ефективного функціонування економіки України на основі розвитку 

конкурентних відносин, у тому числі встановлення, розвиток і забезпечення 

торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції, який має «вертикально-

горизонтальну» структуру. «Вертикальну» структуру цього механізму формують 

(1) норми конкурентного законодавства, акти їх тлумачення та реалізації, 

правовідносини у сфері конкуренції, (2) адвокатування конкуренції, а також 

(3) методи та (4) принципи правового регулювання. «Горизонтальна» структура 

представлена двома взаємопов’язаними та взаємозалежними блоками: 

(1) регулятивним; (2) охоронним; 

− доведено, що момент виникнення відносин господарсько-правової 

відповідальності пов’язується як з фактом вчинення/виявлення правопорушення 

(при негативній формі відповідальності), так і з моментом покладення 

відповідних обов’язків (при позитивній формі відповідальності), який збігається з 

реалізацією права на участь у добросовісній конкуренції;  

− доведено, що припинення вчинення правопорушення у сфері конкуренції 

може залежати від (1) закінчення вчинення правопорушення, (2) добровільної 

відмови від продовження вчинення правопорушення; (3) дотримання виконання 

положень рекомендацій органів Антимонопольного комітету України, (4) зміни 

умов обороту товарів (ринкової ситуації); (5) зміни у правовому статусі суб’єкта 

господарювання; 

− визначено, що завдяки подвійній правовій природі адміністративно-

господарських санкцій внутрішня організація структури правоохоронного 

механізму у сфері конкуренції представлена заходами захисту та заходами 

господарсько-правової відповідальності (адміністративно-господарський штраф; 

вилучення незаконно одержаного прибутку), які слід розмежовувати за ознакою 

наявності в них (1) організаційного впливу на діяльність особи з метою повного 

усунення причин вчиненого правопорушення та (2) штрафного (конфіскаційного) 

характеру; 
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− обґрунтовано доцільність врахування доктрини об’єктивного 

(поведінкового) підходу при визначенні суб’єктивних умов застосування заходів 

господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції.  

Удосконалено положення щодо: 

− юридичного розуміння поняття «економічна конкуренція (конкуренція)» та 

доктринального визначення поняття «монополія», розкритих через категорію 

«стан ринку», які характеризуються: стосовно економічної конкуренції 

(конкуренції) − взаємодією суб’єктів господарювання з метою здобуття завдяки 

власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок 

чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між 

кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може 

визначати умови обороту товарів на ринку; стосовно монополії – виникненням у 

суб’єкта господарювання виключного становища, що надає йому абсолютне 

право визначати економічні та правові умови обороту товарів на ринку. 

− структури конкурентних відносин із вказівкою на двоїстість її 

горизонтальної складової: 1) відносини між суб’єктами господарювання у зв’язку 

із економічною конкуренцією, в тому числі недобросовісною («горизонтальні 

відносини» в чистому вигляді); 2) відносини між суб’єктами господарювання із 

органами держави, органами місцевого самоврядування, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю («горизонтальні 

відносини» з елементами управління); 

− класифікації правопорушень у сфері конкуренції шляхом обґрунтування 

нових критеріїв: залежно від типу ринкової поведінки та характеру порушених 

інтересів; залежно від дотримання суб’єктами господарювання, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю вимог конкурентного 

законодавства та з урахуванням процедурних особливостей вчинення певних дій, 

пов’язаних із реалізацією окремих повноважень органів Антимонопольного 

комітету України; залежно від характеру тривалості правопорушення;  
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− характеру правопорушення шляхом конкретизації його ознак як (1) разового 

(порушення конкретно встановленої у конкурентному законодавстві вимоги; 

невиконання конкретно заснованої на законодавстві вимоги органів 

Антимонопольного комітету України) та (2) триваючого (здійснення заборонених 

конкурентним законодавством діянь; порушення правил здійснення економічної 

змагальності; невиконання вимог і зобов’язань, якими було обумовлене рішення 

про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію); 

− визначення поняття господарсько-правової відповідальності у сфері 

конкуренції з уточненням, що нею є юридично значиме застосування 

передбаченого нормами конкурентного законодавства обов’язку суб’єкта 

господарювання понести негативні економічні наслідки штрафного та/або 

конфіскаційного характеру чи безпосереднє їх понесення за протиправні діяння у 

сфері конкуренції у порядку та спосіб, встановлені законом. 

Набули подальшого розвитку положення щодо: 

− визначення місця конкурентного законодавства та конкурентного права в 

системі права: 1) конкурентне законодавство є підгалуззю господарського 

законодавства як частина забезпечення економічної політики держави та 

нормативна основа державного регулювання відносин у сфері конкуренції; за 

характером є приватно-публічним; 2) конкурентне право – підгалузь 

господарського права, структуру якого формують (1) інститут антимонопольного 

регулювання, (2) інститут узгоджених дій, (3) інститут концентрації суб’єктів 

господарювання, (4) інститут захисту від недобросовісної конкуренції, а із 

набуттям чинності Закону України «Про державну допомогу» − (5) інститут 

державної допомоги; 

− адвокатування конкуренції як (1) доповнення до правозахисної діяльності 

антимонопольних органів, (2) профілактики правопорушень у сфері конкуренції, 

(3) непримусовий засіб формування проконкурентної культури в суспільстві, 

(4) форма зв’язку (прямого чи зворотного) між суспільством і антимонопольними 
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органами, (5) один із напрямів конкурентної політики, (6) напрям формування 

правової чи бізнесової культури; 

− неприпустимості розуміння зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку та недобросовісної конкуренції як форм прояву 

зловживання суб’єктивними правами з огляду на особливості їх суб’єктивної та 

об’єктивної сторони та офіційного визнання як правопорушення у сфері 

конкуренції; 

− визначення поняття «правопорушення у сфері конкуренції» з уточненням, 

що ними є такі, що посягають на встановлений державою правопорядок у сфері 

господарювання, протиправні дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання, 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, які створюють перешкоди (обмеження) 

для ефективної конкуренції та/або порушують суб’єктивні права осіб, які беруть 

участь у конкуренції, чи споживачів, в тому числі і ті, що пов’язані із реалізацією 

певних повноважень антимонопольних органів; 

− уточнення правової природи примусового поділу як публічно-правової 

(адміністративно-господарської) санкції немайнового характеру, за допомогою 

якої відбувається реалізація інтересів (публічного, суспільного, індивідуального) 

у сфері конкуренції та визнання за нею лише властивостей заходу захисту. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання наукових положень проведеного дисертаційного дослідження: 

1) у науково-дослідній роботі – для подальшої розробки теоретичних та 

прикладних аспектів державного регулювання відносин конкуренції в Україні. 

Одержані результати були використані Центром комплексних досліджень з 

питань антимонопольної політики при виконанні науково-дослідної теми 

«Тенденції змін стану конкурентного середовища в економіці України у 2014 році 

(номер державної реєстрації 0112U002192) (лист № 50-75/15 від 26.05.2015 р.); 

2) у правотворчості – для визначення напрямків удосконалення правового 

регулювання відносин у сфері конкуренції, при підготовці актів нормативного 
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забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та їх офіційного 

тлумачення, роз’яснень Вищого господарського суду. Запропоновані зміни до 

законодавчих актів України у сфері конкуренції були розглянуті та визнані 

конструктивними в Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики 

та правосуддя (акт впровадження № 04-29/15-1580 від 31.03.2015 р.); 3)у 

правозастосовній діяльності (довідка № 21/2-1875 від 20.07.2015 р. ПАТ 

«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»); 

4) у навчальному процесі − результати дисертаційного дослідження 

використовуються при викладанні дисциплін «Господарське право», «Правове 

регулювання економічної конкуренції в Україні» в Юридичному інституті 

Національного авіаційного університету (акт впровадження б/н від 16.01. 2015 р.), 

«Державний контроль в Україні» в Національній академії прокуратури України 

(акт впровадження б/н від 27.02.2015 р.), підготовці відповідних підручників, 

посібників та методичних комплексів. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

господарського права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дослідження висвітлювалися у виступах та наукових 

повідомленнях на Всесвітньому конгресі «Aviation in the XXI - st Century – Safety 

in Aviation and Space Technologies» (25–27 September, 2012, Kyiv), на 

міжнародних науково-практичних (технічних) і науково-теоретичних 

конференціях: «Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії» (23–25 травня 

2001 р., м. Вінниця); «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і 

прогнози на рубежі двох тисячоліть» (20 лютого 2003 р., м. Тернопіль); «Правові 

засади державотворення України» (26–28 квітня 2004 р., м. Київ); «Актуальні 

питання реформування правової системи України» (2–3 червня 2006 р., м. Луцьк); 

«Авіа-2006» (25–27 вересня 2006 р., м. Київ); «Актуальні питання сучасних 

державотворчих та правотворчих процесів» (28 квітня 2010 р., м. Запоріжжя); 

«Актуальні питання реформування правової системи України» (4–5 червня 
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2010 р., м. Луцьк); «Напрями удосконалення протидії порушень у сфері 

господарської діяльності» (26–27 листопада 2010 р., м. Ірпінь); «Сучасне 

міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин» (7–8 жовтня 

2010 р., м. Одеса); «Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (24 лютого 2011 р., 

м. Київ); «Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та 

практичний аспект»» (24 лютого 2012 р., м. Київ); «Актуальні проблеми 

сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права» 

(12–13 квітня 2012 р., м. Київ); «Транспортне право в XXI столітті» (21 лютого 

2013 р., м. Київ); «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, 

міжнародного морського і транспортного права» (11–12 квітня 2013 р., м. Київ); 

«Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних 

процесів реформування законодавства» (26–27 квітня 2013 р., м. Херсон); «АВІА-

2013» (21–23 травня 2013 р., м. Київ); «Приоритетные направления модернизации 

системы права Украины» (11–12 октября 2013 г., г. Симферополь); «Práva a 

slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych 

oblastiach práva» (19–20 septembra 2014, Bratislava, Slovenská republika), на 

всеукраїнських, регіональних міжвузівських науково-практичних і науково-

теоретичних конференціях та круглих столах: «Проблеми державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (5–6 лютого 2004 р., м. Львів); «Реалізація 

чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та 

перспективи (24 листопада 2005 р., м. Київ); «Права людини та механізм їх 

забезпечення в Україні» (4 грудня 2009 р., м. Київ); «Особливості розвитку 

правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми 

теорії і практики» (18 лютого 2010 р., м. Київ); «Право і держава в умовах 

глобалізації та регіоналізації» (14 жовтня 2011 р., м. Ірпінь); «Забезпечення 

розвитку дрібного, малого та середнього бізнесу» (14 березня 2012 р., м. Ірпінь), 

«АЕРО-2012. Повітряне і космічне право» (22 листопада 2012 р., м. Київ); 

«Юридичний факультет КДАВТ – база підготовки висококваліфікованих 
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фахівців-юристів для транспортної галузі» (7 листопада 2012 р., м. Київ); 

«Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні 

економіки» (8 листопада 2013 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

70 публікаціях: 1 одноосібній монографії, 1 колективній монографії, 30 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, внесених МОН України до переліку фахових 

видань з юридичних наук, 6 статтях періодичних наукових видань інших держав, 

4 інших публікаціях, тезах 28 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура роботи обумовлена метою і предметом дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, шістнадцяти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

538 сторінок, з яких 453 – основний текст, список використаних джерел налічує 

689 найменувань і міститься на 85 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
 

РОЗДІЛ 1 

 

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

1.1 Діалектична взаємодія  економіки та права при встановленні меж 

державного впливу на процеси конкуренції  

 

Конкуренцію та монополію слід розглядати у діалектичній 

взаємообумовленості як об’єктивні властивості ринкової економіки. Конкуренція, 

як на цьому зауважує  Б. О. Райзберг, існує в ринковій економіці як її природна 

властивість, що підтримується, стимулюється і навіть в певній мірі насаджається 

із-зовні за допомогою спеціальних керуючих впливів [500, с. 90].  

Потрібно відмітити, що ринкова система поєднує стихійне та 

цілеспрямоване державне регулювання: стихійне – це саморегулювання на основі 

дії об’єктивних економічних законів. Однак держава, на наш погляд, не повинна 

орієнтуватися тільки на процеси саморегуляції. Наразі незаперечною є роль 

держави як активного учасника економічного устрою та важливого учасника 

ринкових відносин, що є сувереном і має свій господарський інтерес. Саме з 

метою зменшення негативного впливу на процеси економічного розвитку та 

стимулювання добросовісної конкуренції, держава змушена здійснювати 

регулювання поведінки учасників ринків взагалі та окремих з них зокрема. 

В літературі послідовно проводиться ідея, що у будь - якій ринковій 

моделі виникає питання про роль держави в економіці, необхідності її впливу на 

господарську діяльність автономних підприємців, підстав та меж допустимого 

державного втручання до неї [423, с. 507; 312, с.200]. Враховуючи семантичне 

навантаження слова «межа» як допустимої норми чогось дозволеного [559, с. 

469], окремими авторами справедливо звертається увага на питання стосовно 

ступеня та інтенсивності втручання держави в ринкові процеси [59, с. 29] та про її 
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місце у розвитку конкурентних відносин, у формуванні культури конкуренції та 

навіть проконкурентної свідомості [81,  с. 52]. 

З метою дослідження походження меж державного впливу на процеси 

конкуренції, вважаємо за необхідне з’ясувати співвідношення економіки та права 

з точки зору їх взаємодії та взаємообумовленості та надати відповідь  на те, в який 

спосіб відбувається узгодження права із складними економічними процесами. 

Адже не випадково наголошується на тому, що економіка і право – дві сторони 

одного і того ж суспільного явища [173, с. 114]: економіка – зміст,  право – її 

форма. 

А для цього проаналізуємо висловлені у літературі погляди щодо 

державного регулювання економічних відносин у цілому та у сфері конкуренції 

зокрема. Здебільше йдеться про причину (економічні закономірності та процеси) 

та їх наслідки чи форму існування – право.  

Варто звернути увагу, що незважаючи на поширеність категорії «сфера 

конкуренції», її зміст не став предметом численних наукових досліджень. Нею 

(сompetitive scope) може позначатися галузь конкурентної боротьби компаній чи 

маштаби конкуренції [129, с. 668]. Професор економіки В. Д. Лагутін розглядає 

сферу економічної конкуренції у двох значеннях: (1) як сукупність 

відокремлених, але взаємопов’язаних між собою складових ринково-

конкурентних відносин, що мають власні особливості розвитку та державного 

захисту, відповідне нормативно-правове забезпечення (вузьке значення); (2) а 

також функціонуючих у цій сфері інституцій та інститутів, що відображають 

специфічні форми ринково-конкурентних відносин (широке значення) [270, с. 18].  

Вважаємо, що така авторська позиція обумовлена введенням до переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, 

спеціальності 8.03060106 «Управління в сфері економічної конкуренції» [176]. 

При цьому ми не можемо погодитися із тим, що при встановленні сфери 

конкуренції В. Д. Лагутін за основу бере ринково-конкурентні відносини (їх 
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складові елементи та відповідне нормативно-правове їх забезпечення). Звісно, для 

визначення механізму державного регулювання у певній сфері необхідно 

розглянути характеристики суспільних відносин, у яких реалізується владний 

вплив держави. І хоча сферою конкуренції охоплюються ринково-конкурентні 

відносини, однак вона не може з ними ототожнюватися.  

В якості домінуючої ознаки при встановленні сфери конкуренції слід 

розглядати товарний ринок. Підтвердженням такої позиції є законодавче 

визначення ринку товару як сфери обороту товару (взаємозамінних товарів), на 

який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція [464, 

ст. 1]. Саме в межах товарного ринку відбувається взаємодія ринкових агентів. А 

оскільки сфера конкуренції не є якимось сталим явищем, її межі напряму 

залежать від виду товарного ринку. Наприклад, сферою банківської конкуренції є 

банківський ринок, який може бути сегментований на ринок засобів виробництва 

та виробничих послуг, на ринок споживання та споживчих послуг, ринок послуг, 

ринок інтелектуально-інформаційного продукту тощо.  

Відправною точкою визначення сфери конкуренції є встановлення 

приналежності до товарної категорії, а детермінуючий фактор − рішення про 

вибір цільових ринків. В свою чергу рішення обслуговувати той чи інший тип 

споживачів нерідко визначає характер конкуренції. Тому визначення сфери 

конкуренції іноді потребує розуміння поведінки споживачів.  

Задля оцінки умов та перспектив розвитку конкуренції, обґрунтування 

доцільності державного впливу на процес формування конкурентного 

середовища, визначення напрямків та розроблення заходів такого впливу, 

вважаємо за доцільне при встановленні сфери конкуренції застосування 

галузевого підходу до визначення структури товарних ринків України. 

Наприклад, галузева група – ринки: природних монополій; комунальних послуг; 

продукції фондоємних галузей (металургія, хімія, нафтохімія, машинобудування 

та металообробка); послуг, пов’язаних із давальницькими та розподільчими 

схемами тощо.  
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При цьому варто вказати на неприпустимість ототожнення понять «сфера 

конкуренції» та «галузь народного господарства». У ст. 260 ГК України і 

статистичних класифікаціях термін «галузь» визначено як сукупність усіх 

виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види 

економічної діяльності.  Зазвичай ним позначаються узагальнені угрупування 

видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД. Основний принцип КВЕД 

полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або 

використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто 

сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи [338, 1 «Сфера 

застосування»]. 

Окрім того, при здійсненні правової оцінки наслідків ринкового змагання, 

відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

(визначення терміну «економічна конкуренція (конкуренція)» [464], до уваги 

також береться можливість впливу суб’єкта господарювання на умови обороту 

товарів, що в кінцевому виразі призводить чи може призвести до недопущення, 

усунення чи обмеження конкуренції на всьому чи в певній частині товарного 

ринку. При цьому категорії «умови обороту товарів» та «умови реалізації товарів» 

не є тотожними, оскільки як конкуренція, так і ринок, не обмежуються лише 

реалізацією товару, а охоплюють інші допоміжні та посередницькі операції.  

Вважаємо, що при встановленні сфери конкуренції слід ураховувати: (1) 

вид товарного ринку, який водночас є економіко-правовим засобом визначення її 

меж (сфера обороту взаємозамінних товарів); (2) умови обороту товарів на ринку 

(стан конкурентного середовища) (3) структуру товарного ринку (сукупність 

кількісних та якісних показників стану конкуренції); (4) характер ринкової 

взаємодії суб’єктів господарювання задля здобуття конкурентних переваг 

(змагання, природна монополія). Сфера конкуренції може розширюватися чи 

звужуватися з причини особливостей товарних ринків як сфери обороту 

взаємозамінних товарів. 
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Необхідно зазначити, що ареною конкурентної боротьби можуть бути всі 

сфери суспільного виробництва, під якими традиційно розуміють сферу 

виробництва, сфери розподілу та обігу 11, с. 401. Сферою конкуренції 

охоплюються різні підсистеми цілісної економічної системи. Наприклад, у межах 

продуктивних сил боротьба ведеться за джерела сировини та електроенергії, а 

отже − у сфері постачання і збуту. 

За результатами проведеного дослідження пропонуємо власну дефініцію 

сфери конкуренції: це та частина сфери суспільного виробництва в межах 

товарних ринків (сектор економіки), в якій відбувається взаємодія, в тому числі 

шляхом змагання, суб’єктів господарювання з метою набуття ринкових 

(конкурентних) переваг над іншими суб’єктами господарювання. 

Нажаль у вчених не вироблено єдиної позиції щодо сутності та змісту 

державного регулювання економіки. Поширеним у літературі [600, с. 32; 308, с. 

56] є підхід щодо визначення державного регулювання у його вузькому та 

широкому значеннях настільки, що він видається тривеальним, але його оминути 

не можна. Державне регулювання у вузькому значенні – це одна із функцій 

державного управління, а у широкому значенні – це встановлення та забезпечення 

державою загальних правил поведінки учасників суспільних економічно 

значущих відносин та в їх корегуванні залежно від зміни умов чи тактики 

забезпечення досягнення мети. Зазвичай зміст поняття «державне регулювання 

економіки» розкривається через призму державного впливу, який 

опосередковується правом. Питання у тому: наскільки воно відбиває економічні 

закономірності та їх прояви і чи не відображає це суб’єктивне  їх сприйняття. 

Як вважає відомий представник сучасної науки господарського права 

академік НАПрН України В.С. Щербина, вплив держави на економіку 

здійснюється у певних правових формах (державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України, управління, державний 

нагляд (контроль), нормативне регулювання) і за допомогою певних методів 

(адміністративні чи/та економічні) в межах реалізації економічної політики, 
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виконання цільових економічних та інших програм [651, с. 197-207]. При цьому 

автор вказує, що об’єкт державного регулювання господарської діяльності значно 

вужчий, ніж об’єкт (об’єкти, зокрема економічні підсистеми, соціально-

економічні процеси, відносини, ринки) державного регулювання  [654, с. 5-6]. В 

свою чергу професор Н.О. Саніахметова уточнила, що таке регулювання 

ґрунтується на законодавстві, реалізується шляхом встановлення заборон і 

застосування державними органами правил, спрямованих на корегування 

економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, і підтримується можливістю 

застосування правових санкцій при їх порушенні [534, с. 5-6]. 

Зокрема, ці наукові погляди узгоджується із змістом ст. 12 Господарського 

кодексу України [107] (далі – ГК України), в якій окреслені основні механізми і 

засоби реалізації державного впливу на діяльність суб’єктів господарювання, які 

В.С. Щербина умовно поділив на три групи: 1) економіко-правові; 2) 

організаційно-правові; 3) юридичні (правові) [654, с. 18-19]. Беручи за основу 

такий поділ, О.О. Бакалінська конкретизувала засоби, які використовує 

Антимонопольний комітет в процесі державного регулювання економічної 

конкуренції: економіко-правові (державне замовлення, державні закупівлі), 

організаційно-правові (контроль за структурою ринку, узгодженими діями, 

економічною концентрацією, державною допомогою, за дотриманням 

конкурентного законодавства), юридичні (застосування штрафних та інших 

адміністративно-господарських санкцій) [30, с. 22] і фактично звела їх до 

повноважень Комітету, з чим ми повністю погодитися не можемо. 

Існує позиція, що функція держави в економіці виступає загальним 

напрямом діяльності держави, який склався в неодмінну рису державного 

управління при застосуванні різноманітних заходів впливу [374, с.5].  Тому  саме 

з таких міркувань державне регулювання економіки російський дослідник О.Я. 

Курбатов розглядає як правовий вплив, в тому числі у вигляді правового 

регулювання, в сфері підприємницької та іншої  економічної діяльності з метою 

забезпечення публічних інтересів (інтересів суспільства та держави) [269, с. 125-
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126]. Іншими словами, як він вважає, державне регулювання (вплив) економіки 

може здійснюватись шляхом нормотворчої, а також владної та індивідуально-

визначеної (правозастосовчої) діяльності компетентних органів. При цьому варто 

зауважити, що окрім правового регулювання, правовий вплив на поведінку особи 

може здійснюватися і через правову культуру, правосвідомість, правові принципи 

та правотворчість. 

Водночас такий підхід є надто широким і узагальнюючим, оскільки 

правове регулювання забезпечує стратегічні інтереси держави взагалі. І тут є 

перший і детермінуючий (конститутивний) рівень регулювання на напрямку його 

здійснення в окремих галузях економіки та секторах, що може змінюватися в 

залежності від співвідношення її основних корелятів. 

Не слід забувати, що державний вплив на економіку може здійснюватися в 

різних формах, методах та засобах. Однак правове регулювання, на чому 

справедливо наголошується у літературі, є одним із основних засобів державного 

впливу на суспільні відносини [634, с. 40-41] та здійснюється виключно 

правовими засобами, які мають на меті гарантувати досягнення цілей, які ставив 

законодавець [503, с. 7] взагалі та як проведені (пролобовані) інтереси окремих 

суб’єктів законодавчої ініціативи зокрема. 

Наразі не випадково загальноприйнятим є тлумачення мети правового 

регулювання як впорядкування, закріплення, охорона, розвиток суспільних 

відносин відповідно до суспільних потреб, яке здійснюється за допомогою таких 

засобів, як, зокрема, юридичні норми, правовідносини, різноманітні індивідуальні 

приписи [498, с. 151; 269, с. 15-16; 14, с. 145].  При цьому ми солідаризуємося із 

науковою позицією професора Р.Б. Шишки в питаннях мети та пріоритетів 

правового регулювання: надати цьому владно-державний характер, юридично-

значущий характер поведінці, примусити учасників правовідносин слідувати 

встановленим чи санкціонованим державою правилам поведінки і підпорядкувати 

їх правовому порядку [638, с. 44]. Тому власне слугує категорія «правове 
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регулювання», що зводиться до організуючого впливу на учасників економічних 

відносин: на засадах дозволень, рекомендацій чи заборон. 

Як форма державного впливу у сфері економіки, правове регулювання 

передбачає впорядкування, юридичне закріплення та охорону суспільних 

відносин шляхом застосування правових засобів та способів. За допомогою 

правового регулювання відносини між суб’єктами набувають певного правового 

стандарту (диспозиція правової норми права), через який держава встановлює 

певну міру можливої та дозволеної поведінки. Йдеться про інститути такого 

впливу та їх пріоритети  взагалі та їх значення для розвитку економіки держави 

зокрема. 

Вказуючи на основні регулятори ринку в правовій державі (ліцензування 

діяльності на ринку, сертифікація продукції, робіт, послуг, нормативно-правова 

база ринкової діяльності, встановлення та застосування норм відповідальності 

тощо), І.Г.Спірін, Е.В. Шегай особливо виділяють антимонопольне регулювання 

[552, с. 11]. У літературі антимонопольне регулювання розглядається як 

невід’ємна частина економічної політики [531, с. 41] та складова і важлива ланка 

ринкового механізму [315, с. 1], метою якого є забезпечення умов формування та 

розвитку конкуренції як економічного чинника, недопущення зведення штучних 

(на відміну від об’єктивно існуючих) бар’єрів доступу на будь-який товарний 

ринок [648, с. 35]. Отже йдеться про полісемічне його значення та місце у системі 

механізму регулювання господарських відносин. 

Законодавець антимонопольне регулюванням визначив як процес 

обмеження монопольної діяльності, що передбачає безпосереднє державне 

регулювання на конкретних монополізованих ринках, або діяльності конкретних 

монопольних утворень шляхом централізованого встановлення кількісних та 

якісних показників [124, с. п.1 Р.III]. Зауважимо, що йдеться саме про форми 

реалізації державою економічної політики (ст. 10 ГК України) та прогнозування  і 

її планування (ст.11 ГК України). 
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Окремими авторами антимонопольне регулювання розглядається як 

найважливіший елемент державного регулювання економіки [534, с. 7], як 

комплекс здійснюваних державою економічних, адміністративних та 

законодавчих заходів по забезпеченню умов ефективного функціонування 

конкурентного ринку та недопущення його надмірної монополізації (широке 

розуміння) [21, с. 4]; як державне регулювання діяльності конкретних 

монопольних утворень шляхом централізованого встановлення кількісних та 

якісних показників (вузьке розуміння) [152, с. 4].  

Однак, як ми вважаємо, застосування терміну «антимонопольне 

регулювання» в певній мірі звужує сферу діяльності держави лише 

монополізованими ринками, монопольними утвореннями та суб’єктами 

господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. 

Передусім, антимонопольне регулювання є засобом обмеження монополізму.  

Підтвердженням є те, що антимонопольне регулювання спрямоване на 

захист інтересів споживачів і суспільства в цілому від можливих зловживань 

домінуючим чи монопольним становищем та негативних наслідків монопольної 

діяльності певних господарюючих суб’єктів [228, с. 3]. Такий підхід, на наш 

погляд, є відображенням вихідного положення ст. 3 Конституції України про 

основну цінність – людину та її місце у системі економіки: виробничу силу і 

водночас споживача, від лояльності якого до певного суб’єкта господарювання 

залежить доля останнього. 

Вважаємо, що введення до обігу терміну «антимонопольне регулювання» 

напряму пов’язане із редакцією Закону України «Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»
 
від 

18.02.1992 р. [474]. Однак наразі держава проводить активну політику у сфері 

розвитку економічної конкуренції. Так на конституційному рівні йдеться про 

«захист конкуренції» (ч.3 ст. 42 Конституції України), а слова «норми 

антимонопольного регулювання» вживаються поряд зі словами «правила 

конкуренції» (п. 8 ст. 92 Конституції України). Окрім цього, серед основних 
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напрямів економічної політики в ч. 1 ст. 10 ГК України виокремлюється 

антимонопольно-конкурентна політика, а серед завдань Антимонопольного 

комітету України – сприяння розвитку добросовісної конкуренції [432, ст. 3]. 

Наголошуючи на тому, що конкуренція не може діяти в ринкових відносинах без 

створення правового поля діяльності суб’єктів господарювання, і мабуть під 

впливом вживаної у законодавстві термінології, Є. В. Першиков вказує на 

створення розгалуженої системи державних органів, на які покладено здійснення 

державної політики в сфері антимонопольного та конкурентного регулювання і 

для забезпечення певних умов для розвитку конкуренції [363, с. 50]. Вважаємо, 

що така розгалуженість є антиподом централізації і єдності її здійснення: різні 

гілки влади конкурують між собою за вплив на поведінку суб’єктів 

господарювання в умовах конкуренції. Також у наведеній авторській позиції 

вбачається і певна суперечність: конкуренція – засіб (інститут) регулювання 

економіки, що знаходиться під регулюючим впливом державних органів, на що 

тратиться фінансування, котре складається із частини податків тих же  суб’єктів 

господарювання. 

З огляду на наведене вважаємо, що при характеристиці сучасного 

державного регулювання економіки не зовсім вірним є використання терміну 

«антимонопольне регулювання», що, на превеликий жаль, наразі має місце при 

проведенні наукових досліджень представниками економічної [544] та юридичної 

[642, с. 196] науки. А в окремих випадках, антимонопольне регулювання 

визначається і як об’єкт дослідження в цілому [50, с.5]. Тому поділяємо позицію 

тих авторів, хто для позначення ролі держави при регулюванні відносин у сфері 

конкуренції використовують термінологію, яка вживається у актах позитивного 

права. 

Так, ведучи мову про об’єктивну обумовленість державного регулювання 

економіки, професор К.Ю. Тотьєв як однин із його видів виділяє державне 

регулювання конкуренції. Під ним він розуміє цілеспрямовану державну 

діяльність, яка здійснюється на основі та в межах допустимих законодавством по 
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встановленню та реалізації правил господарювання на товарних та фінансових 

ринках з метою захисту добросовісної конкуренції та забезпечення ефективності 

ринкових відносин [577, с. 86]. Проте ця позиція ігнорує людину і може призвести 

до абсолютизації економіки та існування економіки заради економіки. Тому 

невипадково в контексті сучасної філософії економічного розвитку людина 

розглядається не як об’єкт, а як суб’єкт сталого розвитку [355, с. 321, 329], від 

рівня якого залежить ефективність ринкових відносин в цілому. 

Державне регулювання економічної конкуренції, як вважає професор О.М. 

Вінник, забезпечується за допомогою системи заходів, що здійснюються 

уповноваженими органами і спрямовані на попередження недобросовісної 

конкуренції та монополістичних зловживань, їх усунення та застосування заходів 

відповідальності до порушників встановлених державних правил у сфері 

економічної конкуренції [77, с. 420].   

Вищевикладене засвідчує типові уявлення про конкуренцію як об’єкта 

державного регулювання [670], з чим важко погодитися. Адже конкуренція є суто 

економічним явищем, яке важко піддати державному регулюванню. У той же час 

господарське життя не може підпорядковуватися стихійним ринковим силам, а 

має свідомо регулюватися. Головним завданням держави на сьогодні є 

забезпечення нової якості економічного зростання на основі зваженого 

регулювання та розвитку дієвих ринкових механізмів. Його виконання залежить 

від правильного визначення об’єкта державно-регуляторного впливу: конкуренція 

чи сфера конкуренції. 

Керуючись такими міркуваннями пропонуємо в якості безпосереднього 

об’єкта державного регулювання розглядати не конкуренцію, а сферу 

конкуренції.  

Беручи до уваги наявність складного зв’язку права з економікою, є 

підстави виділити соціальні, економічні та правові цілі державного регулювання у 

сфері конкуренції:  соціальні – забезпечення соціальних програм; економічні – 
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зростання економіки та набуття відповідних економічних показників; правові – 

забезпечення адекватної правової форми економічних змістовних відносин. 

У ст.43 Конституції України закріплено право кожного заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. З одного 

боку держава гарантує рівні можливості у вільному виборі професії та роду 

трудової діяльності, з іншого – покладає на себе обов’язок створити відповідні 

умови для реалізації громадянами права на працю. Права і свободи людини як 

вищої соціальної цінності та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. У свою чергу, утвердження і забезпечення прав і свобод є 

головним обов’язком держави [226, ч. 2 ст. 3], а права і свободи людини є 

невідчужуваними і непорушними [226, ч. 2 ст. 21]. 

Беручи до уваги той факт, що підприємницька діяльність є 

опосередкованою формою реалізації права на працю у вигляді промислу та 

характеризує громадянина як учасника ринкових процесів щодо реалізації 

власного інтересу як суб’єктивного юридичного права, вважаємо, що держава 

зобов’язана не тільки проголосити, але й забезпечити умови для практичної 

реалізації свободи підприємницької (економічної) діяльності. Однак ураховуючи, 

що ця свобода не є абсолютною [209, с. 260], необхідно чітко визначити межі її 

здійснення. І правові передумови для їх встановлення також передбачені у 

Конституції України: конституційні права і свободи людини і громадянина не 

можуть бути обмежені, окрім випадків, передбачених Конституцією (ст. 64); 

виключно законами України визначаються види і межі монополії (ч. 2 ст. 42), 

правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми 

антимонопольного регулювання (п.8 ст. 92).  

В такий спосіб держава намагається стимулювати саме правомірну, тобто 

добросовісну  поведінку (конкуренцію) учасників ринку з метою отримання 

прибутку в будь-якій незабороненій сфері та з використанням дозволених 

законодавцем засобів. В свою чергу право на участь у добросовісній конкуренції є 

похідним від права на підприємницьку діяльність як суб’єктивного юридичного 
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права. Звідси – право на конкуренцію є природним як певна закономірність і 

умова виживання та невід’ємним правом людини. Крім того, оскільки держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність, змістом її обов’язку бути гарантом 

захисту добросовісної конкуренції є запровадження системи організаційно-

правових заходів  протидії, обмеження чи усунення  негативних економічних 

наслідків, які можуть виникнути за відсутності конкуренції. 

З огляду на викладене логічно виправданим є встановлення у ч. 2 ст. 42 

Конституції України обов’язку держави бути гарантом захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності. Іншими словами, визнання дотримання та захист 

прав і свобод людини – обов’язок держави. Однак встановлення на 

конституційному рівні обов’язку держави захищати конкуренцію у 

підприємницькій діяльності не слід оцінювати як самоціль. Даний обов’язок 

держави  слід розглядати в контексті з іншими положеннями Конституції 

України.  

Однією із невідчужуваних безпосередньо діючих прав і свобод в 

економічній сфері є закріплена у Конституції України свобода підприємницької 

діяльності (ст.42), яка безпосередньо була проголошена Верховною Радою УРСР 

ще 3 серпня 1990 року в Законі «Про економічну самостійність» [458] та набула 

свого юридичного оформлення в ст.3 Закону України «Про підприємництво» 

[477]. 

Конкуренція є одним із інститутів саморегуляції ринкового обігу і слугує 

основою механізму ринкової економіки. Оскільки конкуренції відводиться 

особливе місце у ринковій економіці, закономірно може виникнути питання про 

те, а чи можливо досягти цілей розбудови в Україні конкурентоспроможної 

економіки лише шляхом гарантування захисту конкуренції? Вважаємо – ні, 

оскільки сучасний стан розвитку українського суспільства потребує виходу за 

межі традиційних уявлень про державу як лише правового гаранта забезпечення 

захисту економічної конкуренції.  
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В якості історичної довідки необхідно відзначити, що у моделі ринкової 

економіки вільної конкуренції, формування якої відбувалося у Західній Європі 

протягом XVIII-XIX ст., державі була відведена роль правового гаранта 

забезпечення свободи ринку та підприємництва [647, с. 48], а підприємницька 

діяльність розглядалась в контексті дії ринкового механізму саморегулювання 

[272, с. 287]. Однак у першій половині XX ст. визначення ринкової економіки 

переосмислюється у новій течії економічної думки – кейнсіанстві, в межах якої 

формулюються основні засади макроекономічної моделі ринкової економіки: 

ринок втрачає роль одноосібного регулятора економічної системи та стає 

об’єктом системного регулювання з боку держави (модель державно-регульованої 

економіки) [428, с. 195].   

Синтезом гарантованих правовою державою свобод та ідеалів соціальної 

держави, пов’язаних із соціальною захищеністю та соціальною справедливістю, 

стала концепція «соціального ринкового господарства» [112, с. 2]. Саме ця 

концепція наразі слугує в якості економічної основи розбудови сучасної 

української держави, що підтверджується положенням ч. 4 ст. 13 Конституції 

України. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що модель ринкової економіки та 

визначення ролі держави в економічній сфері напряму залежать від ступеня 

розвитку суспільства, в тому числі від тих соціальних цінностей, які в ньому 

сповідуються. 

За справедливим зауваженням відомого економіста М. Портера, успішною 

є та політика уряду, котра створює середовище, в якому компанії можуть досягати 

конкурентних переваг 393, с. 194-195. А це означає, що держава повинна відійти 

від функції «нічного вартового», яка покладена на неї ч. 2 ст. 42 Конституції 

України, і стати активним учасником економічного життя шляхом його 

регламентації та регуляції, в тому числі заохочувати зміни в ньому та 

стимулювати інновації.  
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Наведені нами вище конституційні положення є свідченням того, що 

держава намагається здійснювати збалансовану економічну і соціальну політику, 

що відповідає сучасним умовам господарювання і є рушійною силою сучасного 

правотворчого процесу. Їх зміст дає підстави стверджувати: на конституційному 

рівні за державою повинні бути окреслені обов’язки не тільки щодо захисту 

конкуренції у сфері господарювання, але й її підтримки. За справедливим 

зауваженням К.Ю. Тотьєва, з одного боку підтримка на конституційному рівні 

конкуренції це особлива діяльність держави, а з іншого – економіко-правова 

гарантія реалізації конституційного принципу свободи економічної діяльності в 

дозволених законом межах [576, с. 38]. 

Отож пропонуємо внести зміни до ч. 2 ст. 42 Конституції України та 

перше її речення викласти в такій редакції: «Держава здійснює підтримку та 

забезпечує захист конкуренції у господарській діяльності». Відповідні зміни 

пропонуємо внести і до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України»:  «Антимонопольний комітет України є центральним органом 

виконавчої влади, метою діяльності якого є підтримка та забезпечення 

державного захисту конкуренції у господарській діяльності та у сфері державних 

закупівель». 

Отже, сутність соціальної спрямованості державного регулювання у сфері 

конкуренції обумовлена метою забезпечення цілісності та соціальної стабільності 

суспільства. Останнє досягається через збалансування процесів обміну 

«суспільство» - «індивід», що мають місце за умов ринку [190, с. 8-13]. Оскільки 

право на працю та право на підприємницьку діяльність обумовлені як природою 

самого права, так і суспільними обставинами, вони є соціальними за своєю 

сутністю.  

Конкуренція є суперечливим економіко-правовим явищем. І саме в 

процесі конкуренції закладені умови для монополізації товарних ринків, розвитку 

монополістичної конкуренції і, як результат − формування олігополістичної 

структури ринку. Тому соціальна спрямованість державного регулювання у сфері 
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конкуренції в Україні полягає в необхідності корегування поведінки учасників 

ринкових процесів з метою узгодження приватних і публічних інтересів.  

Найточніше окреслити роль держави в суспільстві можна за допомогою 

використання теорії «суспільного господарського порядку» («правового 

порядку») як основи розбудови ефективної соціально орієнтованої ринкової 

економіки. «Батьками» концепції «соціального ринкового господарства» стали 

відомі німецькі економісти Франц Бем, Вальтер Ойкен и Ганс Гроссман-Дорт, які 

в 1936 р. опублікувати в Німеччині «Ордо-маніфест» [682; 178, с. 12-13], 

складовими елементами якої стали: особиста свобода, економічна дієздатність, 

соціальна справедливість. При цьому потрібно відзначити, що власне термін 

«соціальне ринкове господарство» був запропонований Альфредом Мюллер-

Армаком [550, с. 11; 333, с. 262-283], який в свою чергу вказав на мету такого 

господарства – це координація між сферами життя, представленими ринком, 

державою і соціальними групами [687, с. 69]. 

В новітніх дослідженнях справедливо відзначається, що саме соціальні 

чинники, соціальні стимули, соціальні механізми поведінки людини в суспільстві 

є основою економіки, а остання повинна не просто виступати як матеріальна 

основа прогресу суспільства, але і служити засобом досягнення вищих соціальних 

цілей [112, с. 2]. 

«Теорія порядку» відіграла важливу роль у розробці методологічних засад 

соціального ринкового господарства. Зокрема, В. Ойкен шляхом пізнання 

господарського процесу у своїй фундаментальній праці «Основи національної 

економіки» сформулював концептуальний підхід про взаємозалежність порядків 

[354, с. 303]. Висловлюючи переконання в тому, що лише при «повній» 

конкуренції зникає феномен економічної влади, автор зауважив, що окремі сфери 

права, серед яких вказує і на закони про монополії, залежать від домінування в 

них принципів порядку повної конкуренції, принципів інших ринкових форм (В. 

Ойкен у роботі вказує на монополію, олігополію, часткову монополію, грошові 

системи) чи принципів централізовано-адміністративного господарства [354, с. 



34 

 

 
 

304]. Його соратник – правознавець Ф. Бем вказав на необхідність взаємодії  

права і влади, який вважав, що лише сильна правова держава може стати гарантом 

ефективної ринкової економіки, а політична влада повинна використовуватися 

для створення умов для чесної конкуренції [550, с. 10]. 

У сучасній літературі суспільний господарський порядок визначаться: 1) 

як пануючий в суспільстві лад матеріального виробництва, заснований на 

положеннях Конституції, нормах права, моральних принципах, ділових правилах 

та звичаях, схвалених вищою законодавчою владою в стратегічних економічних 

рішеннях, які забезпечують гармонізацію приватних та публічних інтересів, що 

створює партнерські та добропорядні взаємовідносини в господарюванні [608, с. 

31]; 2) як система правових та економічних засобів, спрямованих на забезпечення 

стабільності та ефективності господарювання, задоволення та захист інтересів 

учасників господарських відносин [173, с. 335], основним джерелом якого є 

характер взаємодії суспільства,  держави і права [174, с. 52]; 3) соціальна політика 

(політика розподілу), це і економічна політика (кон’юнктурна політика), це і 

політика невтручання (самообмеження) держави по відношенню до ринкової 

економіки [330, с. 47]; 4) заснована на законодавстві та реальних інтересах 

суспільства система правових та економічних засобів, спрямована на 

забезпечення стабільності та ефективності господарювання, задоволення та захист 

господарюючих суб’єктів [175, с. 29]. З огляду на наведені підходи можна 

визначити елементи господарського порядку: політику розбудови правової 

держави; законодавство, що забезпечує регулювання відносин у економічній 

сфері; узгодженість та взаємодію носіїв приватних та публічних інтересів в 

суспільстві. В умовах господарського порядку основним гаслом повинне стати: 

«Все що вигідно для суб’єктів господарювання, повинно бути вигідним для 

держави».  

В свій час Н.Ю. Круглова вказала на необхідність формування 

комплексного механізму управління ринковою економікою як сукупності 

економічних, мотиваційних, організаційних, правових (а в деяких випадках 
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політичних) способів цілеспрямованої взаємодії суб’єктів господарювання та 

впливу на їх діяльність, які забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих 

сторін, об’єктів і суб’єктів управління [257, с. 19]. А це в свою чергу є підґрунтям 

для формування господарського порядку та підвищення ефективності правового 

регулювання господарських відносин. 

З огляду на наведене нами вище достатньо обґрунтованим є 

сформульоване професором О.А. Беляневич концептуальне положення, що 

реалізація в повному обсязі ідеї правової держави як підпорядкованого праву 

соціального інституту і невід’ємного елементу громадянського суспільства 

передбачає виконання нею не тільки певних соціальних обов’язків перед 

суспільством, а й легітимізовану можливість впливу на упорядкування 

(організацію) форм і фактів економічного процесу (обмеження у визначених 

випадках договірної свободи, контроль за діяльністю монополій, захист 

конкуренції у сфері підприємницької діяльності, захист прав споживачів тощо) 

[43, с. 361].      

Реальне втілення в господарську діяльність концепції встановлення 

суспільного господарського порядку стає можливим через формування правового 

порядку, ідея встановлення якого в Україні вперше знайшла своє відображення на 

конституційному рівні. Згідно зі ст. 19 Конституції України  правовий порядок в 

Україні  ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством. І хоча положення 

наведеної статті стосуються діяльності органів державної влади, їх посадових 

осіб, вони можуть стати орієнтиром правомірної поведінки в діяльності суб’єктів 

господарювання, в т.ч. учасників економічної конкуренції.   

Професор Д.В. Задихайло стверджує, що держава є і найважливіший,  і 

необхідний елемент правопорядку, яка, з одного боку, функціонує у суворо 

визначених межах цього порядку (принцип діяльності державних органів та їх 

посадових осіб «можливо лише те, що прямо дозволено»), а з іншого – є владним 

суб’єктом, що здійснює забезпечення та охорону правопорядку [161, с. 131].  З 
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таким твердженням можна погодитися лише частково: держава видає акти 

законодавства, забезпечує їх дію і виносить вердикт щодо відповідності 

правовідносин приписам цих актів.                                                                                

Відповідно до ч.1 ст. 5 ГК України правовий господарський  порядок в 

Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового 

саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного 

регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення 

України як суверенної і незалежної,  демократичної, соціальної, правової 

держави. У ч.2 ст. 5 ГК України законодавець вказав лише на основні складові 

господарського порядку як систему координат, в яких повинні забезпечувати 

господарську діяльність суб’єкти господарювання з одного боку і їх підтримувати 

державні органи – з іншого боку. Серед них: недопущення зловживання 

монопольним становищем, неправомірне обмеження конкуренції та 

недобросовісна конкуренція. 

Досить вірно і влучно акцентувала увагу С.А.Кузьміна на тому, що 

порядок конкуренції  передбачає дотримання її учасниками приписів правових 

норм і правил ділової етики в господарських відносинах між собою і є складовою 

частиною більш широкого поняття – суспільний господарський порядок, а 

взаємозв'язок понять «порядок конкуренції» та «суспільний господарський 

порядок», на погляд автора, дозволяє по-новому подивитись на проблему як 

власне конкуренції, так і недобросовісної конкуренції» [264, с. 14]. Водночас це 

лише один бік норм, інший – дотримання цих норм суб’єктами регуляторної, 

особливо контрольно-дозвільної діяльності. 

Роль конкуренції полягає в послабленні позицій держави як економічного 

агента, який прямо регулює економіку [21, с. 10]. Тому задля утвердження   

суспільного господарського  порядку  в  економічній  системі  України та 

сприяння гармонізації її з іншими економічними системами, держава в умовах 

соціального ринкового господарювання виступає в особі різноманітних урядових 
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інститутів поряд із суб’єктами господарювання та споживачами третім суб’єктом 

ринку, своєрідним соціальним партнером.  

Подальша конкретизація положень Конституції України відбулася в 

межах прийнятих Верховною Радою України Законів «Про захист економічної 

конкуренції» від 11 січня 2001 року [464], «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» від 7 червня 1996 року [463] «Про Антимонопольний комітет 

України» від  26 листопада 1993 року [432]. Зокрема, відповідно до ст.1 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України» метою його діяльності є 

забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у 

сфері  державних  закупівель.  

З огляду на викладене можна зробити висновок, що в системі вказані вище 

законодавчі акти визначають не тільки правила конкуренції, але й формують 

основу діяльності органів Антимонопольного комітету України, що є невід’ємним 

елементом правового порядку в сфері здійснення суб’єктами господарювання 

економічної діяльності. Відповідні положення закріплені і в ГК України. Окрім 

згадуваної нами вище ст. 5 ГК України, це: ч.1 ст.10, ст.18 та п.3 ст.19, п.8 ст.22, 

глави 3 та 28 ГК України. 

Як вірно підкреслив О.Мельниченко, Верховний Суд України, Вищий 

господарський суд України та господарські суди, неупереджено й об’єктивно 

застосовуючи закон, сприяли встановленню в державі правопорядку в сфері 

конкуренції і винесли рішення, що наповнили конкретним змістом норму статті 

42 Конституції України про захист державою конкуренції у підприємницькій 

діяльності [317, с. 53-54]. Попри це ми сумніваємося, що ч.2 ст. 42 Конституції 

України є нормою права і водночас має гіпотезу, санкцію і диспозицію. Скоріше 

йдеться про диспозицію – частину норми права.  

Отже, в правовому плані мету державного регулювання у сфері 

конкуренції можна сформулювати як посилення суспільного господарського 

порядку (правового порядку). Іншими словами, суспільство в формі нормативного 

регулювання за допомогою норм конкурентної спрямованості створює для всіх 



38 

 

 
 

без винятку учасників ринкових відносин певні «правила гри». Останнє є 

системою умов, форм і способів господарювання. Метою ж формування таких 

правил є сприяння розвитку партнерських відносин в умовах конкуренції. Адже 

досягнення правових результатів (зміна поведінки монополістів та контроль за 

економічною концентрацією через правовий вплив) пов’язане з настанням певних 

соціально-економічних наслідків в умовах ринкового господарювання.  

Власне ефективність правових норм, як зазначено у юридичній літературі, 

визначається співвідношенням між фактичним результатом їхньої дії і тими 

соціальними цілями, для досягнення яких ці норми  були прийняті [262, с. 22]. В 

контексті наведених вище положень поділяємо оцінку професора В.І. Єрьоменка 

стосовно того, що державне регулювання життєво необхідне для створення і 

постійної підтримки  балансу інтересів між учасниками конкурентних відносин 

[149, с. 4]. Таке регулювання є особливим проявом діяльності держави, яка 

спрямованна на «створення форм економічного порядку» [353, с. 429]. Більше 

того, державне регулювання економіки та підприємницької діяльності необхідне 

як додатковий механізм до системи саморегулювання ринку, спрямований на 

корегування економічної поведінки в інтересах суспільства [533, с. 69]. Як вважає 

О.О. Бакалінська, і ми з цим повністю погоджуємося, вплив на  підприємницькі 

відносини відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

відбувається за умови наявності певного саморегулюючого (конкурентного) 

механізму ринку [27, с. 63]. 

Посилення державного регулювання економіки має прояв як в прямому 

посиленні публічно-правових засад в правовому регулюванні господарської 

діяльності, так і в удосконаленні правового забезпечення використання 

економічних інструментів [608, с. 183]. Головною метою регулювання діяльності 

монополій та захисту конкуренції в умовах вільного підприємництва, на погляд 

Л.М. Бадалова, є забезпечення максимально ефективного використання ринкових 

механізмів для підтримки нормального конкурентного клімату [21, с. 13]. Це 
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забезпечує заміну неефективного і неконкурентних товару і виробника на більш 

прогресивні. 

З огляду на те, що підвищення ефективності національної економіки, 

продуктивності праці можуть бути єдиним джерелом реального підвищення 

соціальних стандартів [122, с. 3], безпосереднім об’єктом державного 

регулювання у сфері конкуренції є, зокрема, ринкова поведінка суб’єктів 

господарювання та структура економіки в цілому. Звідси − ефективність 

структури економіки України становить зміст економічної складової відповідного 

регулювання. В свою чергу державна підтримка конкуренції забезпечує 

ефективність виробництва, відповідність між інтересами розвитку окремих 

суб’єктів господарювання, реалізацію політики модернізації в промисловості та 

існування різноманітних форм власності.  

Завдання держави й антимонопольних органів, пише О.Л. Чернелевська, 

полягає в тому, щоб припинити небезпечні для суспільства прояви монополізму, 

виключити несумлінні методи конкурентної боротьби, визначити ті сфери, де 

необхідне державне регулювання [622, с. 22]. В контексті наведених нами вище 

конституційний та законодавчих положень, котрі торкаються питань конкуренції 

та аналізу теоретичних міркувань з проблеми державного (антимонопольного) 

регулювання в умовах ринку, можна стверджувати: держава зобов’язана 

здійснювати соціальну, економічну та правову політику, що аж ніяк не 

суперечить ринковій економіці.  

Насамкінець хочеться навести тезу В.І. Єрьоменка: «регулювання включає 

в себе не тільки державне, але і монополістичне регулювання, оскільки 

монополістичне і державне регулювання – різні, але не ізольовані один від одного 

види регулювання» [148, с. 21]. Проте, на наш погляд, таке виокремлення двох 

видів регулювання є недоцільним, так як монополістичне регулювання є одним із 

напрямків владного впливу держави у сфері економіки. 

А тому, незалежно від того, якою термінологією користуються науковці – 

«антимонопольне регулювання», «державне регулювання економічної 
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конкуренції», «державне регулювання конкуренції», «державне регулювання 

процесами конкуренції», одностайно під таким регулюванням вони розуміють 

одну із форм державного регулювання економічними процесами в цілому, як 

метод боротьби із порушеннями правил конкуренції.  

Наразі окремими авторами особливо акцентується увага на тому, що 

активна позиція законодавця в питанні формування ефективних правових норм 

для регулювання господарської діяльності має стати невід’ємною складовою 

найпріоритетніших завдань сучасної держави [166, с. 183]. Водночас варто 

пам’ятати, що держава, і на цьому справедливо наголошується у літературі, не 

підміняючи функції конкуренції, намагається взяти на себе господарсько-

регулятивну роль по підтримці в певних межах свободи підприємництва і 

конкуренції [109, с. 177] та використовує дію ринкових механізмів, посилюючи 

або послаблюючи їхній вплив відповідно до соціальних потреб [355, с. 40]. 

На позицію О. Л. Копиленко та О. М. Клименко,  основними елементами 

системи інструментів і засобів правового регулювання економічних відносин та 

функціонування ефективних адміністративних механізмів їх впровадження є 

заходи щодо стимулювання та захисту економічної конкуренції, що 

забезпечуються формами державного регулювання відносин у сфері економіки 

[228, с. 2]. Звісно, відсутність дієвої конкуренції притупляє стимули до 

впровадження новин і вдосконалень, сприяє ослабленню мотивації до досягнення 

конкурентних переваг за рахунок власних внутрішніх джерел. Однак вважаємо, 

що використання категорії «стимулювання» до такого  економічного явища, як 

конкуренція, в повній мірі не розкриває роль держави у національному 

суспільстві, орієнтованому на утвердження суспільного господарського порядку в 

економічній системі. 

Ураховуючи те, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» змагання між суб’єктами господарювання обумовлює 

зміст конкуренції як економічного явища і характеризує діяльну сторону 
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конкуренції, варто вести розмову про стимулювання розвитку саме 

конкурентного середовища, а отже − конкурентних відносин. 

Значення проблеми державного регулювання у сфері конкуренції зростає в  

умовах теперішньої України, де відбувається процес побудови системи 

державного регулювання ринкових відносин, підґрунтя якої становить правовий 

механізм. Це означає, що держава, беручи на себе обов’язок по захисту 

конкуренції, виконує  не лише охоронну, але і компенсаційну функцію з метою 

заповнення прогалин конкуренції шляхом формулювання правил добросовісної 

ринкової поведінки. Беручи на себе таку відповідальність, держава виконує 

соціальну функцію. 

Завданням сучасної держави є використання таких важелів впливу в сфері 

економіки, які б активно допомагали, а не заважали розвитку ринкових відносин. 

На позицію О.В. Безуха, умовою існування і розвитку конкурентних відносин  є 

втручання держави в регулювання конкурентних відносин з метою їхньої 

правової регламентації та забезпечення дійсного існування у формі регулювання 

умов добросовісної господарської діяльності, антимонопольного регулювання й 

захисту від недобросовісної конкуренції [37, с. 27]. Таке положення, на наш 

погляд, не зовсім вірне: конкуренцію створює не законодавство, законодавство 

забезпечує лише порядок у сфері конкуренції. 

З огляду на вищевикладене досить влучною є теза про те, що «стан 

конкуренції в економіці найтісніше пов’язаний з діяльністю держави» [95, с. 3]. 

Як вірно зауважив академік НАПрН України О.Д. Крупчан, завданням публічно-

правового регулювання економіки є саме забезпечення вільного ринку з реальною 

свободою підприємницької діяльності та запобігання монополізації економіки 

[259]. 

Вважаємо, що в умовах сучасного розвитку держава залишається 

активним учасником розбудови конкурентоспроможної економіки. Визнання 

цього факту підтверджується останніми науковими доробками [52; 100; 197; 390; 

498; 630]. В цілому вірно, на наш погляд, акцентує увагу Л. І. Дідківська на тому, 
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що завдання держави полягає не просто у створенні умов для самої конкуренції, а 

в забезпеченні якості конкурентних відносин [134, с. 23], але як ми вважаємо – їх 

ефективності. Хоча відносини в господарському аспекті не можуть мати поганої 

чи відмінної якості. Тут йдеться підміна категорій. Ось чому ефективне 

функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин у 

преамбулі до Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначене як 

головне його спрямування. 

Досить новаторську позицію щодо визначення ролі держави в сучасній 

економічній системі зайняв Г.М. Пилипенко. Він вважає, що держава є  

координаційним інститутом відносно ринку, та розглядає її як систему, що 

свідомо керує останнім, для якої водночас характерні спонтанні процеси [366., с. 

50]. Частково поділяючи такі погляди вважаємо, що варто акцентувати увагу не 

на відносинах координації, а на відносинах взаємодії як форми координаційної 

діяльності між державою і ринком. За даних обставин держава виступатиме в ролі 

не організатора, а ініціатора взаємодії. Предметом взаємодії під час 

координаційної діяльності між державою і ринком має стати налагодження 

соціальних партнерських відносин в цілому та, зокрема, впорядкування відносин 

у сфері конкуренції.  

Вперше у юридичній літературі тлумачення засобів державного 

регулювання у сфері економічної конкуренції надає О.В. Безух: це визначені 

державою ті правові інструменти, що мають дозвільний, зобов’язальний чи 

заборонний характер, за допомогою яких забезпечується певний стан 

відповідного ринку, існування процесу економічної конкуренції та усунення 

перешкод на її шляху, виконання властивих економічній конкуренції функцій 

регулювання ринкових процесів [35, с. 77; 39, с.7]. Проте вважаємо, що правові 

інструменти досягнення регулюючого впливу у сфері економічної конкуренції не 

варто обмежувати лише дозволами, зобов’язаннями чи заборонами. Відповідні 

правові інструменти можуть мати, зокрема, рекомендаційний характер, яскравим 

свідченням тому є право органів Антимонопольного комітету України надавати 
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рекомендації [464, ст. 46], або ж характер блочних виключень (системи звільнень 

від відповідальності) [464, ст. 7-10]. В останньому випадку Комітет може 

визначати типові вимоги до тих узгоджених дій суб’єктів господарювання, котрі 

охоплені блочними виключеннями [464, ст.11], а тому на їх учасників не 

поширюються положення щодо отримання індивідуальних дозволів. 

Вважаємо, що запропонований О.В. Безухом підхід до визначення засобів 

державного регулювання у сфері конкуренції призводить до фактичного їх 

ототожнення із нормами конкурентного законодавства, які різняться своїм 

призначенням – дозволи, зобов’язання та узгодження. Беручи за основу наведене 

нами вище, пропонуємо в якості засобів державного регулювання економіки 

розглядати стимулювання розвитку конкурентного середовища (конкурентних 

відносин), обмеження і санкції у сфері конкуренції. Конкретний набір 

інструментів державного стимулювання залежить від особливостей товарних 

ринків, функціонування яких впливає на життя суспільства в цілому та споживача 

зокрема (наприклад, аграрний сектор, паливно-енергетичний комплекс, 

транспорт, ринок хліба та хлібобулочних виробів). Це може бути спеціальне 

законодавство, бюджетне фінансування цільових програм, зняття 

адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, державна 

допомога, регулювання доходів чи експортно-іспортного режиму тощо. В свою 

чергу обмеження і санкції у сфері конкуренції встановлюються виключно на рівні 

актів конкурентного законодавства. 

З огляду на викладене нами вище та враховуючи той факт, що конкуренція 

є елементом такого стихійного явища як ринок і одним із інститутів його 

самоорганізації, вважаємо, що не зовсім вірним є використання в юридичній 

літературі терміну «державне регулювання конкуренції (економічної 

конкуренції)». Як найбільш точніше соціальні, правові та економічні цілі в сфері 

державного регулювання конкуренції охоплюються терміном «державна 

підтримка та захист у сфері конкуренції». Саме ним, на нашу позицію, чітко 

окреслюються межі державного впливу на процеси конкуренції. 
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Перша його складова – «державна підтримка у сфері конкуренції» − 

стосується позитивного регулювання конкуренції в Україні, яке забезпечується 

шляхом формування та реалізації ефективної конкурентної політики, 

встановлення нормативно-правових приписів рекомендаційного, 

узгоджувального, уповноважуючого, заборонного характеру, спрямованих на 

створення умов для розвитку конкуренції та безпосереднє регулювання відносин 

в сфері конкуренції, гармонізації конкурентного законодавства із міжнародними 

стандартами, взаємодії органів Антимонопольного комітету України з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування,  із засобами масової 

інформації, із об’єднаннями підприємців та іншими державними чи громадськими 

інституціями, пропаганда позитивних наслідків  конкуренції для суспільства в 

цілому.  

Наведене нами вище підтверджується, зокрема практикою діяльності 

Антимонопольного комітету України у сфері розбудови вітчизняного ринку 

авіаперевезень в контексті підготовки України до вступу в єдине європейське 

небо з ЄС [235; 240; 241].  

Друга частина поняття – «захист у сфері конкуренції» − охоплює комплекс 

правових заходів щодо запобігання,   виявлення   і   припинення   порушень 

конкурентного законодавства, і як результат − захист прав та охоронювальних 

законом інтересів учасників ринкової змагальності, що можуть виникати 

внаслідок порушення правил конкуренції, реалізація заходів відповідальності за 

порушення конкурентного законодавства, а також забезпечення попереднього 

контролю за формуванням структури ринку (концентрацією). Такий захист 

забезпечується як у процесі правозастосовної діяльності органів 

Антимонопольного комітету України, так і судів, а його безпосереднім об’єктом  

є умови ефективного функціонування економіки в цілому. 

Державна підтримка та захист у сфері конкуренції − наслідок дії 

об’єктивних економічних закономірностей, використання не правових засобів у 

господарські діяльності (протекціонізм, надання пільг, ухилення від сплати 
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податків), економічного змагання за споживача. Тому причинно-наслідкову 

взаємодію економіки і права при встановленні меж державного  впливу на 

процеси конкуренції можна пояснити тим, що право як соціальне явище тісно 

пов’язане із станом суспільного розвитку, матеріальну складову якого формують 

відносини виробництва і споживання.  

За справедливим твердженням професора В.П. Плавича, як соціальні 

явища право і економіка перебувають у постійному взаємозв’язку, взаємодії та 

взаємозалежності один від одного [367, с. 8]. Зазвичай право закріплює, підтримує 

та охороняє ті економічні відносини, що склалися в державі. Однак право може 

стимулювати ті відносини, у виникненні та розвитку яких зацікавлена держава. І 

яскравим та водночас показовим тому прикладом є прийняття в 1992 році 

першого проконкурентного акта − Закону України «Про обмеження монополізму 

та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» на 

тлі абсолютної відсутності відносин у сфері конкуренції, оскільки власне ринкові 

відносини в щойно проголошеній незалежній Україні ще не були сформовані. 

Однак саме цей Закон став  вагомим стимулюючим фактором до їх формування в 

державі. Існування ж монополій в незалежній Україні було «спадщиною» 

державної політики Радянського Союзу, до складу якого входила Українська 

Республіка. Це по-перше. 

По-друге, право, виконуючи в суспільстві економічну функцію, повинно 

відображати його перманентні потреби. Наприклад, якщо Закон України «Про 

обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності» мав здебільше заборонний (репресивний) характер, 

що навіть вбачається із його назви та відповідає економічному розвитку держави 

станом на 1992 року, то прийнятий у 2001 році Закон України «Про захист 

економічної конкуренції» відображає ступінь розвитку ринкових засад 

господарювання та потребу держави в забезпеченні нової якості економічного 

зростання шляхом реалізації покладеного на державу  конституційного обов’язку 

забезпечення захисту економічної конкуренції. 
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По-третє, економічна функція права в суспільстві реалізується, зокрема,  

через систему вимог, встановлених на рівні публічно-правового регулювання 

відносин у сфері конкуренції. Саме в них відбувається екстраполяція економічних 

функцій держави, обмеження яких і буде визначати межі державного впливу на 

процеси конкуренції. 

По-четверте, встановлення економічного правопорядку в суспільстві 

передбачає узгодження економічних функцій держави із приватними правами. 

Відповідно до ч.3 ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, 

що узгоджується із виконанням конституційного  обов’язку щодо забезпечення 

соціальної спрямованості економіки (ч.4 ст. 13 Конституції України). Наразі 

ступінь підтримки та захисту конкуренції є не лише критерієм цивілізованості 

ринкових відносин, але й суспільною цінністю. Сприяння зростанню ефективної 

соціально орієнтованої економіки  є одним із пріоритетних напрямків здійснення 

антимонопольно-конкурентної політики в Україні [107, абз. 7 ч. 1. ст. 10]. 

У п’ятих, перехід на концепцію інноваційного розвитку економіки країни 

внутрішньо передбачає конкурентні вигоди для інноваційно спрямованих 

підприємств і водночас стримування таких підприємств від отримання 

необґрунтованих ринкових преваг. 

Забезпечення захисту економічної конкуренції передусім передбачає 

реалізацію публічного інтересу, який у вузькому вигляді ототожнюється із власне 

державними інтересами, а у широкому розумінні – з інтересами суспільства, в 

тому числі і споживачів. Забезпечення ж економічного добробуту споживачів, 

зокрема можливе за умови ефективного функціонування економіки.  І це знайшло 

своє відображення у конкурентному законодавстві. 

Таким чином, діалектична взаємодія економіки та права при встановленні 

меж державного впливу на процеси конкуренції проявляється в об’єктивізмі 

конкуренції і потребі водночас її стимулювати і стримувати, зокрема в методах 

ведення ринкової боротьби. Тому як засіб реалізації державної політики в сфері 
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конкуренції, право збалансовує процеси державного регулювання і об’єктивного 

функціонування інститутів самоорганізації ринкового обігу. 

Насамкінець зазначимо, що закони ринкової економіки створюють 

об’єктивну межу для втручання держави в економіку в цілому, а саме державне 

регулювання  економіки слід розуміти як втручання не в ринковий механізм, а в 

передумови та побічні наслідки його функціонування. Впливаючи на це 

середовище, вона спрямовує розвиток економіки відповідно до визначених цілей 

та пріоритетів. За цих обставин доцільно говорити не про державне регулювання, 

а про державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні. 

 

1.2. Конкуренція та монополія як об’єкти державного впливу 

 

Встановлення меж державного впливу на процеси конкуренції залежить 

від вірного розуміння сутності таких економічний явищ як конкуренція та 

монополія. І хоча вказані категорії були предметом наукового дослідження при 

підготовці С.С. Валітовим докторської дисертації [62, с. 9-10, 13-14], в контексті 

нашого дослідження вважаємо за необхідне надати їм певну юридичну 

характеристику. Варто також згадати позицію професора Є.О. Мічурина, який 

вважає, що обмеження та межі «стримують неналежну чи небажану для 

суспільства поведінку уповноваженої особи, яка не має заважати здійсненню прав 

іншими учасниками цивільних правовідносин» [331, с. 5]. Це повністю стосується 

і господарських правовідносин. За великим рахунком конкуренція і монополія 

мають свої межі і обмежуються державою та іншими суб’єктами господарювання. 

Конкуренція. Власне дослідження складових елементів поняття 

«конкуренція» обумовлене існуванням в економічній науці таких основних 

концептуальних підходів, як структурний, поведінковий та функціональний. При 

цьому хочемо зазначити, що вперше в юридичній літературі вони були 
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систематизовані та описані  російським вченим-юристом К.Ю. Тотьєвим [577, с. 

16-19; 133, с. 31-32 ] . 

Надамо коротку характеристику кожному із них. Так, прихильники 

поведінкового підходу розглядають конкуренцію через призму суперництва, 

змагальності її учасників (конкурентів). Однак мета (спрямованість) такої 

змагальності за висловленнями різних авторів неоднакова. Зокрема, конкуренція 

може здійснюватися задля досягнення всіма засобами вигідного становища серед 

поточних конкурентів та відпрацювання відповідного стратегічного плану дій 

[393, с. 32-34], змагання між товаровиробниками за кращі, економічно більш 

вигідні умови виробництва та реалізації продукції [145, с. 311], присвоєння 

необґрунтованих привілеїв в умовах ринку [85, с. 209], здобуття більш вигідних 

умов виробництва та збуту товарів [54, с. 124] для отримання на цій основі 

максимально можливого прибутку [606, с.35], задоволення своїх інтересів за 

рахунок одних і тих же споживачів [91, с. 219], здобуття обмеженого обсягу 

платоспроможного попиту споживачів [669, с. 36-37], завоювання ринку чи 

збільшення власної ринкової частки шляхом отримання кращих умов 

виробництва, купівлі та продажу товарів [388, с. 3; 118, с. 10; 45, с. 132], за 

досягнення переваг в межах, встановлених законом [63, с. 29].  

Отже, в основі поведінкової складової економічної концепції щодо 

визначення сутності поняття «конкуренція» знаходиться процес суперництва 

(змагання) з тією метою, яку ставлять перед собою його учасники.   

Дещо іншого погляду на визначення змісту конкуренції притримуються 

прихильники структурного підходу. В межах вказаної концепції сутність 

конкуренції пов’язується не тільки із процесом змагання, але й з наявністю на 

ринку великої кількості незалежних покупців і продавців та можливістю для 

покупців і продавців вільного входження (виходу) з нього, а також відсутністю у 

продавців можливості впливати на попит, а звідси, і на ціну продукту [393, с. 11-

17; 141, с. 164-165; 295, с. 52; 619, с. 34-35]. Іншими словами, ті економісти, які 

сповідували концепцію структурного підходу, конкуренцію почали розглядати  як 
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стан ринку, в якому взаємодіють виробники, продавці та покупці і якому можна 

надати оцінку шляхом дослідження співвідношення попиту, пропозиції та ціни, а 

структура ринку обумовлює певний тип ринкової поведінки. При цьому варто 

вказати на дві обставини.  

По-перше, саме під впливом структурного підходу сформувалася теорія 

про типи ринкових ситуацій (монополія, досконала конкуренція, монополістична 

конкуренція, олігополія). По-друге, сам стан конкурентного середовища 

економістами почав досліджуватися з урахуванням структури ринку, тобто 

кількості та розміру фірм, характеру продукції (диференційована чи 

стандартизована), наявності (відсутності) бар’єрів входження чи виходу з ринку 

та доступності ринкової інформації.  І в залежності від їх поєднання тип ринкової 

структури може мати вигляд досконалої (вільної) чи недосконалої (монополія, 

монополістична конкуренція та олігополія) конкуренції. 

На відміну від концепції поведінкового підходу, основну увагу 

прихильників структурного підходу у визначенні конкуренції привертає 

дослідження тих умов, в яких відбувається процес ринкової конкуренції, тобто 

стану ринку, і як результат − визначення ступеня монополізації ринку. І як вірно 

зауважила І. А. Шуміло, поширеність структурного підходу у сучасній 

економічній науці проявляється і в тому, що, наприклад, у США термін 

«конкуренція» («competition») використовується саме у структурному розумінні. 

Коли йдеться про боротьбу підприємців, їх поведінку, то використовується інше 

слово − «суперництво» («rivalry») [648, с. 27]. 

І на кінець, прихильники функціонального підходу конкуренцію 

розглядають як безперервно змінний ландшафт, на якому з’являються нові 

товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси і нові ринкові сегменти 

[650, с. 128] або як формування господарських пропорцій на основі змагальності 

комерційних суб’єктів [345, с. 136]. Оскільки в конкуренції, про що пише М. 

Портер, немає рівноваги і вона залежить від того, як ринок і суспільство 

сприймають досягнення науково-технічного прогресу [392, с. 52-53] та беручи до 
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уваги важливість виконання нею економічних функцій, законодавство, на позицію  

Ф. Хайєка, повинно бути сконструйовано для охорони та розвитку конкуренції 

[597, с. 34-35].   

Йдеться про конкуренцію як динамічну систему у турбулентному 

ринковому середовищі, де змінюються товари та вимоги до них, суб’єкти 

господарювання, структуруються споживачі товарів на певні категорії, 

приймаються заходи щодо утримання їх у споживчій орбіті, окремих 

товаровиробників. 

 Іншими словами в межах дії вказаного концептуального підходу 

конкуренція розглядається як елемент ефективного функціонування ринкового 

механізму. 

Окремими представниками юридичної науки також була зроблена спроба 

виявити ті чинники, які дозволяли б краще пізнати сутність конкуренції.  Так, 

професор С.С. Валітов  виокремив три концептуальні підходи до визначення 

конкуренції, а саме: соціальний, за яким конкуренція розглядається як зіткнення, 

боротьба, змагання суб’єктів господарювання; інституційний, або структурний; 

функціональний, який акцентує увагу на ролі конкуренції в економічному 

прогресі [61, с. 17-22]. Вважаємо, що така позиція автора дещо співпадає з вище 

проаналізованими нами підходам (поведінковий, структурний, функціональний), 

які вже встановилися в економічній науці.  

Окрім вже традиційних структурного та поведінкового підходів у 

визначенні сутності поняття «конкуренція», І.В. Князєва додатково вказує ще на 

три концепції, що засновані на відношенні до науково-технічного прогресу, до 

розподілу обмежених ресурсів та відношення до споживача [199, с. 16]. Водночас 

інші представники економічної (М.Г. Міронов) [328,  с. 10] та вітчизняної 

юридичної  (О.В. Безух) [37, с. 11] науки пропонують до розуміння конкуренції 

застосовувати також і управлінський підхід. Тобто, конкуренцію розглядати через 

процес управління суб’єктом власними перевагами для одержання перемоги в 

боротьбі з конкурентами для задоволення власних об’єктивних і суб’єктивних 
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потреб. Однак, таке розуміння конкуренції, як ми вважаємо, є досить дотичним до 

сутності підприємництва як не тільки одного із способів здійснення господарської 

діяльності, але й спеціальної організації управління майном або справою [236, с. 

22]. 

Наведені вище представниками юридичної та економічної літератури 

додаткові концепції щодо розуміння конкуренції, на наш погляд, не є 

оригінальними, а їх окремі елементи цілком охоплюються вже усталеними в 

економічній науці структурному, поведінковому та функціональному підходах. 

Тому невипадково, і ми з цим повністю погоджуємося, Ю.Б. Росецька, беручи за 

основу як домінуючі  (структурний, поведінковий і функціональний), так і інші 

(теорію організації ринкових структур, концепції «працюючої» конкуренції та 

класичного підходу) концептуальні підходи до визначень конкуренції, останню 

пропонує розглядати як комплексну категорію, що відображає спосіб 

функціонування і руху капіталу у ринковому середовищі [519, с. 4]. 

Спроба надати поняттю «конкуренція» правового забарвлення 

формалізована у ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

відповідно до якої економічною конкуренцією (конкуренцією) є змагання між 

суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням 

переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, 

суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту 

товарів на ринку. Аналізуючи його складові елементи маємо підстави 

стверджувати, що основну увагу вітчизняний законодавець сконцентрував саме 

на: 

- поведінці суб’єктів господарювання.  При цьому дуже важливо 

розуміти, що змагання (виділено нами – Н.М.) між суб’єктами господарювання 

обумовлює зміст конкуренції як економічного явища і характеризує діяльну 

сторону конкуренції (елемент концепції поведінкового підходу); 

- меті змагання. Як елемент ефективно діючого ринкового механізму, 
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конкуренція повинна  стимулювати суб’єктів господарювання до здобуття 

завдяки власним досягненням (виділено нами – Н.М.) переваг над іншими 

суб’єктами господарювання. А це, в свою чергу, обумовлює мету змагання та 

дозволяє піддати правовому аналізу способи здійснення конкуренції та їх 

характер (тобто добросовісна або недобросовісна конкуренція) (елемент концепції 

функціонального підходу); 

- результаті змагання. Саме результат змагання є дзеркальним 

відображенням його умов. Так, свідченням здобуття завдяки власним 

досягненням переваг у конкуренції (правомірних переваг) є те, що споживачі, 

суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 

продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати 

умови обороту товарів на ринку (виділено нами – Н.М.)  (елемент концепції 

структурного підходу). 

В свій час К. Ю. Тотьєв досить вірно акцентував увагу на присутності в 

юридичному визначенні поняття «конкуренція» економічних ознак 

поведінкового, структурного та функціонального підходів, що є свідченням 

комплексного підходу в дослідженні конкуренції як економічного явища  [577, с. 

18-19] в цілому. А сформульовані історично три основні визначення сутності 

конкуренції, як на цьому справедливо зауважує С.С. Валітов, відображають 

господарські відносини між учасниками ринку [62, с.9] зокрема. 

Однак підкреслимо, що імплементація в юридичне визначення 

економічної сутності конкуренції підтверджується словами «економічна 

конкуренція», з яких і розпочинається визначення відповідного терміну.  

Окремими авторами висловлено критичні зауваження щодо законодавчого 

визначення поняття конкуренції. Зокрема О.В. Безух вважає, що визначення 

конкуренції як простого змагання суперечить меті підприємницької діяльності. 

Внаслідок конкуренції суб’єкти господарювання повинні отримувати прибуток і 

тому невипадково, вважає автор, головною ознакою зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем, як порушення економічної конкуренції, є отримання 
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монопольно високого грабіжницького прибутку [37, с. 19]. Як таку, що 

спрямована на отримання підвищеного прибутку або збільшення власної долі на 

товарному ринку, розуміє конкуренцію І. А. Шуміло [648, с. 30]. 

На наш погляд помилковим є уявлення вказаних вище авторів про мету 

конкуренції – отримання прибутку. Ще у 1996 році К.Ю. Тотьєв писав, що 

законодавець вважає діяльність монопольною тільки в тому випадку, якщо вона в 

якості своєї безпосередньої мети має недопущення, обмеження чи усунення 

конкуренції. Автор акцентує увагу на тому, що при здійсненні монополістичної 

практики суб’єкти враховують об’єктивні економічні закони та їх дію в умовах 

конкретного товарного ринку [578 , с. 72-73].   

В літературі справедливо звертається увага на те, що способи досягнення 

цілей підприємців не повинні суперечити вимогам законодавства про етику, 

достовірності, добросовісності, неприпустимості протизаконного використання 

інтелектуальної власності, а також звичаям ділового обороту та існуючим 

уявленням про справедливість, розумність, добру совість [577, с. 23]. В умовах 

конкуренції суб’єкти господарювання лише опосередковано переслідують мету 

одержання прибутку, однак основна їх увага зосереджена саме на створенні 

найбільш сприятливих умов обороту власного товару. 

Піддаючи правовій оцінці законодавче визначення економічної 

конкуренції, О.В. Безух звернув також увагу і на той факт, що коли суб’єкт 

господарювання отримує перевагу над іншими суб’єктами, то він отримує 

ринкову владу та можливість впливати на конкурентів аж до усунення їх з ринку 

за допомогою економічних важелів [37, с. 8]. Логічним продовженням таких 

міркувань є його пропозиція щодо розуміння економічної конкуренції як процесу, 

в якому реалізуються правовідносини суб’єктів господарювання і споживачів, 

який має наслідком такий стан товарного ринку, при якому суб’єкти 

господарювання мають вільний доступ до ресурсів, спроможні виробляти товар 

певної якості, вільно встановлювати на нього справедливу ціну, а споживачі для 

задоволення власних потреб мають можливість свідомо вибирати товар між 
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товарами кількох продавців [37, с.21]. 

Вважаємо за необхідне висловити критичні зауваження щодо наведених 

вище наукових позицій О.В. Безуха. По-перше, безпідставним є його, на наш 

погляд однобічне, розуміння конкурентної переваги із таким впливом, який дає 

можливість суб’єкту господарювання усувати непотрібних йому конкурентів. 

Передусім категорія «конкурентні переваги» пов’язана із рівнем ефективності 

використання наявних у суб’єкта господарювання ресурсів (зокрема, природних, 

інформаційних, інвестиційних, технологічних, в тому числі робочої сили та 

русурсу знань), в результаті чого створюється товар, який має переваги над 

товаром конкурента (наприклад, товар має високу рентабельність, низьку 

собівартість, низьку витратність виробництва, і як результат – привабливу для 

споживача ціну за якісний товар). Не слід забувати, що джерелом конкурентних 

переваг можуть бути і нормативно-правові акти, які, зокрема встановлюють 

пільги та привілеї, а також виключні права, що виникають із патенту як джерела 

«абсолютних» (монопольних) конкурентних переваг, котрі (1) санкціонуються 

державою та водночас (2) виступають стимулюючим засобом для інноваційного 

розвитку суспільства і, в остаточному підсумку, сприяють розвитку конкуренції.   

По-друге, розуміння конкуренції лише крізь призму процесу реалізації 

правовідносин призводить до її ототожнення із звичайним процесом зайняття 

суб’єктом господарювання господарською діяльністю. По-третє, сумнівним є 

розуміння О.В. Безухом стану товарного ринку як наслідку реалізації 

правовідносин змагання. В пункті третьому даного розділу ми детально 

розглянемо методологічні прийоми дослідження ринку та ринкових структур. 

Однак зараз необхідно вказати на неприпустимість стверджувати, що 

правовідносини конкуренції породжують стан товарного ринку, оскільки описані 

законодавцем умови його існування є повним копіюванням структурного підходу 

у розумінні економічної сутності конкуренції. Такі умови називаються ще 

ринковою структурою, за допомогою якої і можна оцінити стан  товарного ринку 

на предмет існування економічної конкуренції.  
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Також варто висловити критичне зауваження щодо запропонованого 

російською дослідницею П.М. Владіміровою розуміння конкуренції як юридичної 

категорії через природний для ринкових умов стан економіки [79, с. 31-32]. Слід 

розмежовувати категорії «ринок» та «економіка». Тому конкуренція є станом саме 

ринку, наприклад, ідеальна конкуренція. Водночас ретельний аналіз умов, в яких 

реалізуються відносини ринкового змагання, і стане підґрунтям для 

формулювання висновку, зокрема про реальний стан конкурентного середовища, 

а згодом – про конкурентоспроможність економіки в цілому. 

У свою чергу І. А. Шуміло взагалі пропонує внести зміни до 

законодавчого визначення поняття економічна конкуренція шляхом його 

викладення в наступній редакції: «конкуренція – це врегульована нормами права 

змагальність між суб’єктами господарювання одночасно діючими в межах одного 

товарного ринку (виділено нами – Н.М.), що обмежує можливості кожного з них 

впливати на загальні умови обігу товарів…» [648, с. 30]. 

Безпідставним, на наш погляд, є особлива вказівка у запропонованому 

вище визначенні на те, що змагальність як юридична ознака конкуренції 

притаманна тим суб’єктам господарювання, які одночасно діють в межах одного 

товарного ринку. Наприклад, передумовою для застосування положень ст. 13 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» є наявність монопольного 

(домінуючого) становища суб’єкта господарювання в межах одного товарного 

ринку. Проте застосування положень ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та тим більше Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» безпосередньо не прив’язане до ринкових часток 

суб’єктів господарювання, що діють в межах одного товарного ринку. 

Також варто звернути увагу і на співвідношення понять «конкуренція» та 

«змагальність». Зазвичай представники юридичної науки, − прихильники 

економічної концепції поведінкового підходу, конкуренцію розглядають під 

кутом суперництва (змагання). Зокрема, С. Е. Жилінський конкуренцію розглядає 

як суперництво, змагання між різними особами (конкурентами) в досягненні 
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однієї і тієї ж мети [152, с. 330], Л.В. Федюк – як змагання юридичних осіб, що 

забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття  певних переваг [593, с. 387],  

С. А. Паращук − як  вільне суперництво багатьох осіб в мінових відносинах і в 

господарській діяльності в цілому [360, с. 11]. Водночас він наголошує, що 

конкуренція існує тоді, коли є зіткнення інтересів [359, с. 18]. 

Розуміння конкуренції як суперництва у літературі не є беззаперечним.  У 

сучасних публікаціях можна віднайти положення про конкуренцію як стан між 

товаровиробниками за найбільш вигідні сфери вкладення капіталу, ринки збуту, 

джерела сировини [678, с. 24].  

На відміну від поняття «конкуренція», категорією «змагальність» 

охоплюється лише сам процес ринкової боротьби, а, як відомо, ринкова боротьба 

не є самоціллю – тоді б сама сутність змагальності втратила б будь-який сенс. 

Досить влучно висловився з цього приводу О. Вознюк. На його погляд у 

законодавстві конкуренція не розглядається лише як змагальність, як поведінка 

конкурентів, а включає в себе значно більше складових, а головне − конкуренція 

становить суспільний інтерес лише як механізм досягнення певного суспільно-

корисного результату [82, с. 45].   

Хоча конкуренція і є важливим інститутом самоорганізації ринкового 

обміну, її роль у становленні та розвитку економіки країни абсолютизувати не 

можна. Така наша позиція обґрунтовується тим, що підвищення ефективності 

суспільного виробництва (матеріального чи нематеріального), його соціальної 

спрямованості та утвердження суспільного господарського порядку залежить не 

тільки від функціонування конкурентних ринків, але і ринків, які перебувають у 

стані природної монополії. Зазначене можна проілюструвати на прикладі 

природної монополії. 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» це такий стан 

товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш 

ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних 

особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва 
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на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), 

що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому 

товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит 

на інші товари (послуги) [486, ст.1].  

Також не можемо оминути своєю увагою запропоновану І.О. Анохіною 

дефініцію визначення природної монополії як специфічного різновиду 

структурного монопольного типу ринку, на якому виключне право суб’єкта 

господарювання здійснювати діяльність виникає не в результаті його 

конкурентної боротьби, а унаслідок визнання державою неефективності 

конкуренції, тобто її усунення і недопущення на визначеному ринку [16, с. 8]. 

Окрім цього ст. 5 згадуваного вище Закону містить положення, згідно 

якого природні монополії існують у таких сферах: транспортування нафти і 

нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу 

трубопроводами та його розподіл; транспортування інших речовин 

трубопровідним транспортом; передачі та розподілу електричної енергії; 

користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та 

іншими суб’єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного 

транспорту загального користування; управління повітряним рухом; 

централізованого водопостачання та водовідведення; централізованого 

постачання теплової енергії; спеціалізованих послуг транспортних терміналів, 

портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України. 

Як бачимо, природні монополії створюються на ринках та у сферах, які 

мають стратегічну важливість та певні особливості регулювання даної галузі. 

Тобто це ринки, на яких існування розвинутої конкуренції є або недоцільним, або 

неможливим взагалі. Як вірно зазначає І.О. Анохіна, держава оголошує певні 

ринки природними монополіями і встановлює для них спеціальний правовий 

режим з метою ефективного функціонування суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність на цих ринках, і одержання ними економічно 
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обґрунтованого прибутку, а також досягнення балансу суспільних і приватних 

інтересів, зокрема інтересів споживачів і суб’єктів господарювання [16, с. 8]. 

Вважаємо, що економічна сутність законодавчого визначення конкуренції 

пов’язана з вольовою поведінкою учасників ринкового середовища, де можливе 

відповідне правове забезпечення їх добросовісної поведінки як реальних чи 

потенційних конкурентів. Саме сфера добросовісної конкуренції формує той вид 

суспільних відносин, який і є предметом безпосереднього правового регулювання.  

Вважаємо, що неоднозначність наукових поглядів стосовно визначення 

сутності конкуренції обумовлена її економічною природою, а тому вкрай важко її 

зміст окреслити «рамками» закону. Найбільш точніше особливості цього  

економічного явища виокремили І. А. Шкареденок та С. М. Кондратовська. 

Як справедливо зазначив І. А. Шкареденок, можна визначити два 

основних значення конкуренції: з об’єктивної сторони – як стан ринку; з 

суб’єктивної сторони – як відношення змагальності, зміст яких становлять 

конкурентні дії суб’єктів господарювання» [642, с. 12]. Аналогічну позицію щодо 

розуміння конкуренції зайняв В.С. Кулішенко, який лише уточнив, що 

виникнення такого стану є результатом економічних відносин між суб’єктами 

господарювання на ринку [267, с. 6]. Об’єктивно конкуренція, вважає С. М. 

Кондратовська, завжди має вираження в поведінці (тобто дії чи бездіяльності), 

спрямованої на укладення (здійснення) угод з іншими учасниками ринку, та 

здатної сприяти збуту одного із господарюючих суб’єктів (учасників 

конкурентної боротьби) на збиток іншому. Суб’єктивно ж конкуренція 

супроводжується намірами (умислом) позитивно впливати на власне становище 

чи становище третьої особи в конкурентній боротьбі, чи негативно на становище 

іншого господарюючого суб’єкта [222, с. 16]. Остання позиція є віддзеркаленням 

прийнятій у праві характеристиці поведінки суб’єкта господарювання крізь 

призму  суб’єктивних-об’єктивних ознак.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу і на те, що в Законі України «Про 

захист економічної конкуренції», і це відзначається у літературі [7, с. 73], 
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визначення конкуренції найбільш збігається з поняттям конкуренції в моделі 

досконалої конкуренції як стану рівноваги між попитом та пропозицією. Однак 

при цьому постає питання про доцільність моделі досконалої конкуренції 

ототожнювати із поняттям економічної конкуренції, закріпленим в Законі? 

Зазвичай модель досконалої конкуренції передбачає рівновагу попиту і пропозиції 

товару на ринку. На погляд І.М. Кірцнера, в стані рівноваги немає місця 

діяльності, спрямованої на те, щоб перевершити зусилля інших по задоволенню 

бажань ринку [197, с. 36].  

Переконані, що для кожного типу ринкової ситуації, в тому числі і 

монополії, змагальність присутня. Ось тільки її характер може бути різним. Так, 

якщо розглядати ринок природної монополії в цілому, то, на перший погляд, 

здається, що конкуренція тут неможлива a priori. Але досліджуючи, наприклад, 

ринок централізованого водопостачання та водовідведення в Київській області (за 

даними, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України), можна побачити, що на цьому ринку діють одразу дванадцять суб’єктів 

господарювання – монополісти: Публічне акціонерне товариство «Центренерго», 

Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода», Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія «Київводоканал», Державне територіально-галузеве 

об’єднання «Південно-західна залізниця», Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал», Комунальне 

підприємство Броварської міської Ради Київської області 

«Броваритепловодоенергія», Комунальне підприємство «Ірпіньводоканал», 

Комунальне підприємство Фастівської міської Ради «Фастівводоканал», 

Комунальне підприємство «Боярка-водоканал», Комунальне підприємство 

«Вишнівськводоканал» Вишневої міської Ради києво-святошинського району 

Київської області, Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств 

м. Василькова» [170]. 
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Для порівняння, станом на 17.05.2013 року на цьому ж ринку діяли  лише 

чотири суб’єкта господарювання − Публічне акціонерне товариство 

«Центренерго», Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», 

Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» та 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської Ради «Білоцерківводоканал» 

[169].  

Виникає питання: чи можна в даному випадку стверджувати, що при 

наявності декількох суб’єктів господарювання на одному ринку, які надають 

послуги в одній і тій же галузі, між ними обов’язково має існувати конкуренція? 

На наш погляд, необхідно, в першу чергу, виходити з того, який сегмент ринку 

займає кожен окремий суб’єкт господарювання. Іншими словами, значення має 

те, які території охоплює діяльність кожного суб’єкта та які функції він виконує. 

Якщо один суб’єкт господарювання обслуговує лише певну територію, і на цю 

територію не розповсюджується діяльність іншого суб’єкта, або якщо всі суб’єкти 

господарювання обслуговують одну (спільну) територію, але при цьому 

виконують різні функції (в одній галузі, наприклад, газопостачання), то існування 

конкуренції у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної 

конкуренції», між ними неможливе.  

Не слід заперечувати і того, що при здійсненні своєї господарської 

діяльності суб’єкти природних монополій не можуть діяти ізольовано від інших 

учасників ринку, зокрема тих, кому безпосередньо надаються відповідні послуги. 

Тому за таких обставин доцільно вести розмову не про змагальність як процес 

ринкової боротьби, а про відносини взаємодії між усіма учасниками ринку. 

Попри намагання науковців якомога точніше визначити сутнісні ознаки 

поняття «конкуренція» з урахуванням його економічної природи, безспірним 

залишається розуміння ними «конкуренції» як об’єкту правового регулювання. З 

цієї позиції окремими авторами конкуренція розглядається як система базових 

суспільних відносин, що виникають між державою і господарюючими суб’єктами, 
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в рамках яких на основі правових норм держава бере на себе зобов’язання по 

створенню умов для захисту та розвитку конкуренції [558, с. 9]. 

З огляду на викладене, цілком слушним видається сформульоване  В.Г. 

Сагіром концептуальне положення про те, що державне регулювання спроможне 

організувати штучну конкуренцію в галузі (в якості прикладу він взяв природні 

монополії на енергоринку) шляхом визначення «вихідних» параметрів галузі 

методом «гонки за лідером» для генеруючої та енергопостачальних компаній 

[524, с. 5, 14-15]. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що природна монополія 

як стан ринку, на якому діють виключно суб’єкти господарювання – монополісти, 

не виключає існування на ньому конкуренції. Інше питання полягає в тому, що 

відносини конкуренції між такими монопольними утвореннями регулюються 

інакше, ніж на звичайних ринках: різниця полягає, по-перше, в законодавчій базі 

регулювання економічної конкуренції та природних монополій, а по-друге, в 

органах такого регулювання. 

Тож очевидно, що за умов чинного законодавчого визначення поняття 

«економічна конкуренція (конкуренція)» через категорію змагання, викликають 

певні сумніви в правомірності застосування заходів відповідальності за 

порушення вимог конкурентного законодавства на суб’єктів господарювання, які 

перебувають у стані природної монополії. 

Вважаємо, що законодавче визначення поняття «економічна конкуренція 

(конкуренція)» є прикладом дозволеної законодавцем поведінки в умовах обороту 

товарів на ринку, яка, з теоретичної точки зору, побудована на засадах досконалої 

(вільної) конкуренції як прикладу ідеальної структури ринку. І в такому підході 

не вбачається жодних суперечностей. Більше того, це ще раз підкреслює 

економічну сутність конкуренції як конкретної форми функціонування ринкової 

економіки. У зв’язку з чим не можемо погодитися із позицією О.О. Бакалінської, 

яка функцію конкуренції вбачає в збалансуванні приватних і публічних інтересів 

учасників господарської діяльності [29, с. 22]. 
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На практиці вірне розуміння сукупності умов, за яких має відбуватися 

досконала конкуренція дає можливість виявити і надати правову характеристику 

способам (методам) ведення конкурентної боротьби та/чи проаналізувати 

поведінку суб’єктів господарювання на предмет отримання ними ринкових 

(конкурентних) переваг, зокрема збільшення обсягів продаж, збільшення ринкової 

частки, одержання прибутку. 

В контексті розв’язання проблеми співвідносності понять «конкуренція» 

та «змагальність» можна стверджувати, що «конкуренція» (безпосередньо як 

процес, який характеризує зовнішній бік стану конкурентного середовища) і 

«змагальність» (як діяльна сторона процесу, яка характеризує внутрішній бік 

стану конкурентного середовища) – характеризуються синонімічною схожістю.  

Змагальність є передумовою конкуренції, яка водночас формує її зміст. 

Однак конкуренцію як правову категорію, і на цьому неодноразово 

наголошувалося у попередній частині роботи, слід розглядати через процес 

ринкової взаємодії суб’єктів господарювання (обов’язкових умов її здійснення), 

що узгоджується із приписами законодавства або ґрунтується на звичаях ділового 

обороту. Така наша позиція перегукується із позицією С.О. Радзієвської. 

Досліджуючи питання впливу регіональної інтеграції на конкурентоспроможність 

національної економіки, вона обґрунтувала сучасну парадигму стосовно 

трансформації конкурентних відносин від конкуренції – суперництва до 

конкуренції–співробітництва між країнами в межах регіонального об’єднання 

[498, с. 3, 7-8]. 

З огляду на зазначене доцільно в Законі України «Про захист економічної 

конкуренції» викласти легальне визначення поняття «конкуренція» у редакції: 

«економічна конкуренція (конкуренція) – це стан ринку, для якого характерними є 

взаємодія суб’єктів господарювання з метою здобуття завдяки власним 

досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого 

споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 
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продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати 

умови обороту товарів на ринку». 

Вважаємо, що запропоноване нами розуміння конкуренції дозволяє 

охопити всі процеси ринкової взаємодії, в тому числі змагання, з урахуванням 

особливостей ринкової структури, а також надати належну оцінку діям 

(бездіяльності) суб’єктів господарювання крізь призму умов їх здійснення в 

правомірній (добросовісній) моделі ринкової поведінки, що включає дослідження 

мети та аналіз результату ринкової поведінки суб’єктів господарювання. Адже 

завданням держави є не регламентація, а підтримка та захист економічної 

конкуренції. Насамкінець варто наголосити, що ефективність  регулювання 

економічними процесами залежатиме від можливості (здатності) господарюючих 

суб’єктів бути конкурентами. При цьому помилковим є ототожнення конкуренції 

із суперництвом. І хоча конкуренція (від лат. слова «concurrentia») означає 

зіткнення (суперництво), вона не можлива без взаємодії її учасників.  

Проведене нами дослідження поняття «економічна конкуренція 

(конкуренція)» буде не повним, якщо не надати відповідь на питання про його 

співвідносність з іншим поняттям – «добросовісна конкуренція». 

Однією із основних економічних функцій Української держави є 

створення умов для добросовісної конкуренції підприємців між собою та 

державна підтримка діяльності вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності 

як в країнах СНД, так і на європейських ринках [298, с. 8]. На відміну від поняття 

«економічна конкуренція» в актах конкурентного законодавства відсутнє 

визначення поняття «добросовісна конкуренція». Однак сприяння  розвитку 

добросовісної конкуренції є складовою основного завдання Антимонопольного 

комітету України щодо його участі у формуванні та реалізації конкурентної 

політики [432, п. 3 ч. 1 ст. 3].  

Власне добросовісна конкуренція гарантується Законом України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», який визначає межі, не переступаючи які 

суб’єкти господарювання можуть боротися за споживачів. Так, формулюючи у 
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преамбулі положення про те, що Закон спрямований на встановлення, розвиток і 

забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при 

здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин, законодавець 

ще раз підтвердив необхідність дотримання суб’єктами господарювання 

принципу добросовісної конкуренції під час здійснення ними господарської 

діяльності. Водночас усяка підприємницька діяльність або бездіяльність,  що 

суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може  

вплинути  на  економічну поведінку споживача щодо продукції визначається як 

нечесна підприємницька практика [465, п. 14 ст. 1] .  

Отже, наведені нами вище законодавчі положення є свідченням 

запровадження законодавцем дії «презумпції добросовісної поведінки у сфері 

конкуренції».  

За правовою природою добросовісна конкуренція, пише К.Ю. Тотьєв, – 

правомірна, тобто не заборонена законом, автономна діяльність підприємців, 

метою якої є отримання найбільше умов виробництва та збуту законними 

засобами [576, с. 39]. Під добросовісною конкуренцією  Ю. Журик розуміє 

відносини між конкурентами, які здійснюються з додержанням норм 

законодавства, а також звичаїв та етичних правил торгівлі [154, с. 11], правомірна, 

з дотриманням норм чинного законодавства, змагальність суб’єктів 

господарювання [155, с. 27]. В.С. Кулішенко характеризує добросовісну 

конкуренцію шляхом виокремлення принципів, яким вона повинна відповідати 

[268 , с. 81].  

О.О. Бакалінська добросовісну конкуренцію визначає як таку, що склалася 

в суспільстві, визнану законом, звичаями, судовою та адміністративною 

практикою систему уявлень про належну поведінку суб’єктів господарювання на 

ринку при здійсненні конкурентного змагання, яка надає змогу суб’єкту 

господарювання вільно змагатися та перемагати в конкурентній боротьбі не 

порушуючи прав третіх осіб [29, с. 38]. Вважаємо, що запропоноване автором 

визначення не є вдалим з огляду на співіснування в ньому слів «визнану законом, 
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звичаями», «систему уявлень». Однак повністю солідаризуємося із О.О. 

Бакалінскої, яка встановила, що добросовісність в конкурентних правовідносинах 

є стандартом свідомої та відповідальної поведінки суб’єкта господарювання [30, с. 

4]. Тому більш точнішими є судження О.В. Безуха щодо змісту принципу 

добросовісності: кожний суб’єкт господарювання має неухильно дотримуватися 

вимог нормативних документів, торгових та інших чесних звичаїв, що регулюють 

порядок здійснення господарської діяльності, незалежно від наявності встановленої 

відповідальності за їх порушення, та має право очікувати такої поведінки від інших 

суб’єктів господарювання, що є конкурентами [39,  с.8] 

В якості критеріїв добросовісності дії у конкуренції П. Г. Харченко 

слушно пропонує розглядати: 1) відсутність у окремого суб’єкта 

господарювання можливості визначати умови обороту товарів на ринку; 2) 

здобуття суб’єктом господарювання переваг над іншими суб’єктами 

господарювання у конкуренції завдяки власним досягненням; 3) додержання 

у підприємницькій діяльності правил, торгових та інших чесних звичаїв [602, 

с. 32]. З проходженням етапів становлення принципу добросовісності в 

конкуренції та встановлення правопорядку винятково на основі верховенства і 

примата права, торгових і чесних звичаїв, принцип добросовісності, вважає він, 

повинен перерости в нову якість у добросовісній конкуренції − у високу 

ступінь довіри [602, с. 29]. 

В окремих випадках судові органи звертають увагу на необхідність 

встановлення фактичних обставин, пов’язаних із наданням оцінки дій особи на 

предмет їх відповідності «вимогам щодо чесної конкуренції» [415]. Тому, і на 

цьому справедливо звертає увагу Л. Н. Семенова, конкуренція буде корисною для 

суспільства, якщо вона є: 1) вільною; 2) чесною і сумлінною [537 , с.107]. В свою 

чергу, С. Черненко зазначив, що метою діяльності Антимонопольного комітету 

України є розвиток здорової і чесної конкуренції [623 , с. 5].  

Вважаємо, що добросовісна та економічна конкуренція характеризуються 

категоріальним статусом в науці господарського права. Водночас перегляд 
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аксіологічних позицій щодо співвідносності добросовісної конкуренції і 

економічної конкуренції надає можливість для формулювання наступного 

концептуального підходу.  

На відміну від законодавчого визначення поняття «економічна 

конкуренція (конкуренція)», добросовісна конкуренція є формально-

невизначеним оціночним поняттям, для якого характерними є елементи морально-

етичних істин емпіричного рівня в умовах соціально орієнтованої економіки. Своє 

техніко-юридичне втілення  добросовісна конкуренція віднайшла власне у 

дефініції «економічна конкуренція (конкуренція)» [464, абз. 2 ст.1]. В свою чергу 

вважаємо необґрунтованою  і суперечливою позицію Л.В. Федюк щодо 

визначення змісту права на конкуренцію крізь призму правомочностей по 

володінню, користуванню та розпорядженню таким нематеріальним благом як 

вільна добросовісна конкуренція  [593, 390-391], оскільки виникнення права на  

участь у конкуренції виникає з потребою суб’єкта господарювання здобути 

переваги у конкурентній боротьбі, і як результат – визнання цього права в якості 

елементу його правового статусу. 

Умовно поняття «добросовісна» та «економічна» конкуренція 

співвідносяться між собою як родове та видове. На користь такого твердження 

наведемо такі аргументи. 

По-перше, як родове поняття добросовісну конкуренцію можна розглядати 

в якості загальної нормативної вимоги для учасників ринкового обігу, своєрідної 

моделі їх правомірної поведінки в умовах змагальності, яка водночас слугує 

офіційною мірою свободи підприємницької діяльності та гарантією її здійснення. 

Вважаємо, що право бути учасником добросовісної конкуренції є водночас 

засобом її державної підтримки та захисту. Тому пропаганда цінностей 

добросовісної конкуренції має стати першочерговим завданням у сфері розвитку 

конкуренційної культури суспільства в цілому. 
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За своїм характером та умовами змагальності добросовісна конкуренція є 

соціально ефективною економічною конкуренцією, метою здійснення якої є 

досягнення обґрунтованих преваг над іншими суб’єктами господарювання. 

По-друге, за допомогою такого видового поняття як «економічна 

конкуренція (конкуренція)» держава намагається окреслити (встановити) межі 

реалізації свободи підприємницької діяльності та підприємницького свавілля, при 

цьому врахувати і узгодити інтереси учасників ринкового змагання. Адже 

добросовісна конкуренція є своєрідним правовим ідеалом, що як лакмусовий 

папірець відображає особливості розвитку  конкурентного середовища в країні та 

дозволяє простежити динаміку структурних передумов конкуренції в цілому. 

Основною тенденцією взаємодії держави та особи, на погляд Є. В. 

Василенка, є владне правове втручання в сферу свободи в рамках встановлених 

меж, що дозволяє реалізувати індивідуальну свободу кожного на основі принципу 

поєднання інтересів [67, с.23]. В прикладному аспекті вірне розуміння 

співвідносності понять добросовісної та економічної конкуренції дає можливість 

законодавцю віднайти баланс економічних інтересів задля встановлення єдиного 

господарського порядку при встановленні меж державного впливу на процеси 

конкуренції. 

Якщо ж експрополювати категорії добросовісності та розумності  на 

поняття добросовісної та економічної конкуренції, то можна побачити 

діалектичний між ними зв’язок. Як взаємодія суб’єктів господарювання, 

економічна конкуренція передбачає усвідомлення його учасниками необхідності 

дотримання законодавчо встановленої вимоги щодо досягнення обґрунтованих 

ринкових переваг. А це є яскравим прикладом застосування принципу розумності 

при оцінці такої моделі поведінки на предмет порушення приписів конкурентного 

законодавства. 

Враховуючи, що обов’язок суб’єкта обумовлює зміст категорії 

добросовісності, юридична оцінка добросовісної конкуренції пов’язана із 

офіційно встановленими вимогами до такої ринкової поведінки, яка повинна 
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забезпечувати основні цінності у суспільстві, зокрема ті, які передбачені ст. 3 

Конституції України. 

Монополія. Протилежністю конкуренції є монополія. Американські 

економісти Кемпбелл Р. Макконнел та Стенлі Л. Брю під монополією розуміють: 

1) ринок, на якому число продавців настільки незначне, що кожен із них має 

здатність впливати на загальний об’єм пропозиції та на ціну товару чи послуг; 2) 

велику галузь,  якій невелика кількість фірм контролює всю чи більшу частину її 

виробництва [295, с. 775].  У довідковій літературі монополія визначається як 

виникнення права, що надане державою підприємству, організації чи фізичній 

особі на здійснення певної діяльності [145, с. 311]. Відповідно визначально 

йдеться про дихотомічне розуміння монополії: 1) як ринку з незначним кількістю 

товаровласників, які вимагають обсяг пропозицій і ціну товару; 2) як монопольне 

право на здійснення певної, зокрема економічної діяльності. 

В літературі монополія розглядається в широкому та вузькому значеннях 

[388, с. 4]: в широкому значенні – це виключне право будь-якої однієї особи, 

групи осіб чи держави на ту чи іншу економічну діяльність;  у вузькому значенні 

− виключне господарське становище одного продавця. Варто зауважити, що 

господарське становище також правова категорія. Отже, у нашому сенсі категорія 

«монополія» є правовою і перебуває під впливом права. 

У деяких нормативних актах законодавець вживає термін «підприємство-

монополіст» [487] чи «суб’єкт господарювання – монополіст» [438, ст. 8]. Однак 

на відміну від поняття конкуренції, законодавець не сформулював визначення 

монополії. Натомість у ст. 12 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вказані лише ознаки монопольного (домінуючого) становища, які 

формуються з поєднання кількісних та якісних критеріїв.  

Кількісний критерій монопольного (домінуючого) становища базується на 

нормативному встановленні мінімальної частки суб’єкта господарювання на 

ринку певного товару, яка визначається через співвідношення його власної частки 

до загального об’єму ринку певного товару: монопольним (домінуючим) 
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вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару 

перевищує  35 % [464, ч.2 ст. 13 ]. Якісний критерій монополізму обумовлений 

категорією домінування, що дає можливість суб’єкту господарювання самостійно 

або разом з іншими суб’єктами господарювання визначати умови обороту товарів 

на ринку, завдяки тому, що суб’єкт господарювання або: не має на цьому ринку 

жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок: а) обмеженості 

можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, 

матеріалів чи збуту продукції; б) наявності бар’єрів доступу на ринок інших 

суб’єктів господарювання; в) наявності пільг; г) внаслідок порівняно невеликого 

розміру часток ринку, які належать конкурентам та інші обставини [464, ч. 1 ст. 

12]. 

Варто звернути увагу і на те, що в основу визначення монопольного 

(домінуючого) становища закладено дію «презумпції домінування», яка може 

бути спростована за обставин, вказаних у законі. Так, згідно із ч.2 ст. 12 Закону 

«Про захист економічної конкуренції», якщо суб’єкт господарювання має ринкову 

частку понад 35%, він має право спростувати наявність у нього монопольного 

(домінуючого) становища, якщо доведе, що зазнає значної конкуренції. Іншими 

словами, кількісний критерій монополізму за певних обставин повинен 

враховувати якісні показники господарювання в умовах конкретного ринкового 

середовища, так як презумпція монопольного становища при ринковій частці 

понад 35% в порівнянні з попереднім Законом України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності» може бути спростована самим суб’єктом господарювання.  

Практичне значення законодавчого встановлення вказаної вище 

презумпції полягає у вирішенні питання про розподіл обов’язку доведення чи/або 

спростування наявності монопольного (домінуючого) становища в діях суб’єкта 

господарювання. Зокрема, Вищий господарський суд України неодноразово 

наголошував на тому, що обов’язок з доведення в суді факту зайняття суб’єктом 

господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку покладається 



70 

 

 
 

на Антимонопольний комітет України або його територіальне відділення, яке є 

стороною у справі. Водночас за змістом приписів ст. 12 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» суб’єкт господарювання, який заперечує 

зайняття ним монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, має 

довести, що він зазнає значної конкуренції [456, п. 15.4.]. Такий прийом 

аналогічний загальновизнаній презумпції правомірності діянь учасника 

правовідносин доти, доки стороною звинувачення не буде доведено інше. А 

доведення обставин монополізму в цьому випадку є обов’язком антимонопольних 

органів.  

Також вважаємо за необхідне особливо звернути увагу на те, що поняття 

«монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання» у розумінні ст. 

12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачає оцінку 

поведінки суб’єктів господарювання на відповідному ринку в минулому, тому не 

встановлює існування такого становища за межами дослідженого проміжку часу.  

Наприклад, задовільняючи касаційну скаргу  Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Голден Телеком» (далі – ТОВ), Вищий господарський суд 

України дійшов висновку, що розпорядженням Антимонопольного комітету 

України (далі – АМК) від 25.05.2009 № 179-р, що було залишено без змін 

розпорядженням АМК від 24.06.2010 № 305-р, ТОВ було визнано на ринку 

послуги завершення телефонних з’єднань на мережі рухомого (мобільного) 

зв’язку, у межах території України, де ТОВ надає послуги рухомого (мобільного) 

зв’язку, за результатами діяльності в 2008 році таким, що займає монопольне 

(домінуюче) становище. Відтак, судом встановлено, що відсутні будь-які правові 

підстави стверджувати, що ТОВ займало монопольне (домінуюче) становище на 

вказаному ринку, починаючи з 01.01.2009 р., оскільки розпорядження АМК, 

якими відповідач визнавався таким, що займав монопольне (домінуюче) 

становище у 2009 році та 2010 році, тобто під час правовідносин сторін у даній 

справі, матеріали справи не містять. І як наслідок, у суду апеляційної інстанції не 

було правових підстав посилатися як на ст. 60 Закону України «Про 
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телекомунікації» (в частині відсутності права операторів, що займають 

монопольне (домінуюче) становище, відмовляти у взаємоз’єднанні з 

телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, зазначених у каталозі 

пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми 

телекомунікаційними мережами, крім випадків, якщо телекомунікаційна мережа, 

яку пропонується приєднати, не відповідає вимогам Закону України «Про 

телекомунікації»), так і на частину 7 ст. 181 ГК України (в частині обов’язковості 

передачі до суду розбіжностей, що залишилися неврегульованими) [417]. 

Визначення  монопольного (домінуючого)  становища  суб’єктів  

господарювання  здійснюється на підставі і у порядку, встановленому у 

затвердженій Антимонопольним комітетом України Методиці визначення 

монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку (далі 

– Методика) [326]. Саме в її другому розділі визначені основні етапи дослідження 

ринку, які умовно можна поділити на такі стадії: 

1) підготовча стадія, в межах якої відбувається збір загальної інформації 

як основи визначення  відповідного (або релевантного) ринку, його суб’єктного 

складу та обсягу: 

- встановлення об’єктів аналізу щодо визначення монопольного 

(домінуючого) становища: а) суб’єкта (групу суб’єктів) господарювання; б) 

конкретного товару, який випускається, постачається, продається, придбавається 

(споживається, використовується) цим суб’єктом (суб’єктами); 

- складання переліку товарів, щодо яких визначається монопольне 

становище і які мають ознаки одного товару, товарної групи; 

- складання переліку основних продавців (постачальників, виробників), 

покупців (споживачів) товарів (товарної групи); 

2) стадія визначення відповідного (або релевантного) ринку: 

- визначення товарних меж ринку; 

- визначення територіальних (географічних) меж ринку; 
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- встановлення проміжку часу, стосовно якого має визначатися 

монопольне (домінуюче) становище; 

3) стадія визначення обсягу  відповідного товарного ринку з метою 

розрахунку ринкової частки суб’єкта (групу суб’єктів) господарювання: 

- визначення обсягів товару, який обертається на ринку; 

- розрахунок часток суб’єктів господарювання на ринку; 

4) стадія визначення структури відповідного (або релевантного) ринку з 

метою визначення її типу та доведення чи спростування правової суб’єкта (групу 

суб’єктів) господарювання: 

- складання переліку потенційних конкурентів, покупців, які можуть 

продавати (постачати, виробляти), придбавати (споживати, використовувати) тай 

самий або/та аналогічний товар (товарну групу) на ринку; 

- визначення бар’єрів вступу та виходу з ринку суб’єктів 

господарювання, які продають (постачають, виробляють), придбавають 

(споживають, використовують) той самий або/та аналогічний товар (товарну 

групу) на ринку; 

5) стадія встановлення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта 

(групи суб’єктів) господарювання. 

Критичне ставлення до даної Методики висловила Н.М. Карпенко. На її 

позицію ряд факторів, які враховуються при оцінці стану конкуренції, не мають 

кількісних показників і критеріїв, тому можуть бути оцінені суб’єктивно. Тому 

Н.М. Карпенко пропонує власний алгоритм аналізу конкурентного середовища, 

що включає: визначення продуктових меж товарного ринку; встановлення 

тимчасового інтервалу функціонування ринку, для якого визначаються відповідні 

характеристики; виявлення суб’єктів ринку; установлення географічних меж 

ринку; обчислення обсягу товарних ресурсів ринку; розрахунок частки суб’єкта 

господарювання на ринку; розрахунок кількісних показників структури товарного 

ринку; визначення ринкової влади суб’єкта господарювання; визначення якісних 

показників стану ринку; прогноз ринкового потенціалу суб’єктів господарювання; 
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вироблення пропозицій з формування й регулювання ринку [188, с. 10]. 

Вважаємо, що і при такому підході уникнути суб’єктивізму неможливо, оскільки 

запропоновані автором кількісні критерії в окремих випадках формуються з 

урахуванням якісних показників. Наприклад, визначення продуктових меж 

товарного ринку передбачає встановлення факту взаємозамінності товарів, а 

встановлення географічних меж – дослідження відносин купівлі продажу 

досліджуваного товару. 

З урахуванням викладеного нами вище можна стверджувати, що 

встановленню факту монопольного (домінуючого) становища суб’єкта (групи 

суб’єктів) господарювання передує складна процедура як власне встановлення 

«товарного ринку», так і дослідження умов його функціонування. А тому 

солідаризуємося із С. О. Черненком, що вказана Методика є не лише методикою 

визначення монопольного (домінуючого) становища того чи іншого суб’єкта 

господарювання, а й методикою визначення та аналізу самого ринку. Адже 

конкуренція, справедливо підкреслює автор, існує виключно на конкретному 

товарному ринку [624, с. 29].  

Отож юристу важливо розумітися в певних економічних категоріях та 

показниках, які характеризують ринкову структуру в цілому та володіти засобами 

ринкового аналізу, зокрема з тим, щоб віднайти потрібні докази та обґрунтувати 

наявність існування конкурентоспроможного ринкового середовища. Йдеться про 

поєднання юридичного та економічного критеріїв. 

Варто наголосити на тому, що відповідно до ч.1 п.11 ст.7 та п.12 ст.17 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України»  Комітет або Голова 

територіального його відділення мають право дослідження ринку, звідси − 

визначати монопольне (домінуюче) суб’єктів господарювання на товарному 

ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження). Здійснення іншими 

органами державної влади таких повноважень не допускається. А тому, і на цьому 

акцентується в п.5 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 

11.07.2005р. № 01-8/1222, факт зайняття суб’єктом господарювання 
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монопольного (домінуючого) становища на ринку доводиться органами 

Антимонопольного комітету України на підставі відповідного дослідження, 

проведеного у порядку, передбаченому Методикою визначення монопольного 

становища суб’єкта господарювання на ринку [445].  При цьому Вищий 

господарський суд України неодноразово звертав увагу на тому, що господарські 

суди у розгляді справ мають перевіряти правильність застосування органами 

Антимонопольного комітету України відповідних правових норм, зокрема, даної 

Методики.  

Так, наприклад, відмовляючи у задоволенні касаційної скарги 

Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України (далі – відділення АМК) на постанову Одеського апеляційного 

господарського суду від 10.02.2011 зі справи № 7/160-О-10 за позовом відкритого 

акціонерного товариства «Ремпобуттехніка», м. Херсон до відділення АМК 

про визнання недійсним рішення, Вищий господарський суд України  відзначив, 

що господарські суди, при вирішенні даного питання, перевірили правильність 

застосування названим відділенням АМК норм Методики визначення 

монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, 

затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

05.03.2002 № 49-р та дійшли обґрунтованого висновку про порушення її вимог 

[412]. 

Аналізуючи практику застосування конкурентного законодавства в 

діяльності судових органів, вважаємо за необхідне звернути увагу на кілька 

обставин. Розглядаючи спори про визнання недійсними рішень органів 

Антимонопольного комітету України, господарські суди не повинні перебирати 

на себе не притаманні суду функції, які здійснюються виключно органами 

Антимонопольного комітету України, та знову встановлювати товарні, 

територіальні (географічні), часові межі певних товарних ринків після того, як це 

зроблено зазначеними органами, й на підставі цього робити висновки про 

наявність чи відсутність монопольного (домінуючого) становища суб'єкта 
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господарювання на ринку [456, п. 15.5; 451, п.3; 455, п.10.3-10.4 ]. Це по-перше. 

По-друге, господарський суд також не вправі ні самостійно, ані шляхом 

призначення судової експертизи визначити наявність чи відсутність 

монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на певному 

товарному ринку [449, п.2]. По-третє, господарський суд повинен встановити 

належним чином обставини, пов’язані з правильністю застосування 

антимонопольним органом правових норм у визначенні монопольного 

(домінуючого) становища суб’єкта господарювання [448, п. 10].   

Наприклад, розглянувши в порядку письмового провадження справу за 

позовом публічного акціонерного товариства «Чернігівобленерго» (далі – 

Товариство) до Чернігівського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (далі – відділення АМК) про визнання 

протиправним та скасування рішення колегія суддів Судової палати в 

адміністративних справах і Судової палати у господарських справах Верховного 

Суду України відмовила у задоволенні заяви Чернігівського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України.  

Так, за результатами розгляду справи адміністративна колегія відділення 

АМК 22.02.2012 р. прийняла рішення № 74-РШ, згідно з яким: визнала, що 

позивач за результатами діяльності у 2010 році та січні-липні 2011 року займав 

монопольне становище на ринку послуг з підключення електроустановок 

споживачів до власних електромереж та інших додаткових послуг, пов’язаних із 

ліцензованою діяльністю, в територіальних межах Чернігівської області з часткою 

100 %; визнала дії Товариства щодо встановлення різної вартості на послуги з 

видачі договору на приєднання та технічних умов на приєднання 

електроустановок до власних електромереж однаковим категоріям споживачів 

порушенням, передбаченим п. 2 ст. 50, п. 1 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку послуг з підключення електроустановок споживачів до 

власних електромереж та інших додаткових послуг, пов’язаних із ліцензованою 
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діяльністю, шляхом встановлення таких цін реалізації товару (послуги), які 

неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Як 

результат, на Товариство наклала штраф у розмірі 34 000 грн на підставі статті 52 

даного Закону. 

Товариство послалося на те, що відділення АМК прийняло рішення № 74-

РШ без проведення власного дослідження ринку, зазначивши в ньому, що 

Товариство займає монопольне становище на ринку послуг з підключення 

електроустановок споживачів до власних електромереж та інших додаткових 

послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, в територіальних межах 

Чернігівської області з часткою 100 %. Також відділення проігнорувало той факт, 

що на території здійснення ліцензованої діяльності Товариства (а саме на 

території Чернігівської області), крім нього, існує 695 власників технологічних 

електричних мереж, які жодним чином не обмежені у доступі до ринку надання 

послуг з приєднання, бар’єрів для доступу на цей ринок послуг інших суб’єктів 

господарювання немає [419]. 

В конкурентному законодавстві також міститься вказівка на особливу 

поведінку учасників ринку з метою використання власного становища для 

досягнення виключних прав у власних інтересах. Така поведінка називається 

монополізацією: досягнення суб’єктом господарювання монопольного 

(домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього 

становища (виділено нами – Н.М.) [464, с. 1]. В свою чергу під монополізованим 

ринком тлумачиться ринок у визначених територіальних (від регіонального до 

загальнодержавного) і товарних межах, на якому діє хоча б одне монопольне 

утворення або існують бар’єри вступу господарюючих суб’єктів на нього [124, 

п.2]. 

При цьому закономірно може виникнути питання про існування 

принципової відмінності у термінології – «монопольне (домінуюче) становище» 

та «монополістичні дії», «монополія» та «домінування», «монополія» та «ринкова 

влада». Вважаємо, що за своєю сутністю вказані нами поняття не є тотожними.  
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Вірно і влучно С.Б. Мельник вказала на те, що відмінність монопольного 

(домінуючого) становища від монополістичних дій полягає в тому, що 

монопольне (домінуюче) становище характеризує статику у вигляді статусу 

відповідного суб’єкта господарювання на ринку, у той час як термін 

«монополістичні дії» характеризують динаміку у вигляді конкретної поведінки 

відповідного суб’єкта господарювання, що займає монопольне становище [314, с. 

23]. У зв’язку із вказаним наведемо позицію Верховного суду США, який 

кваліфікував правопорушення як монополізація через призму діяння, котре 

включає два елементи: 1) володіння монопольним правом на відповідному ринку 

та 2) умисне набуття чи встановлення монопольного права, яке визначене від 

поняття зростання чи розвитку як наслідку високої якості товарів, ділової хватки 

та історичного випадку [613, с. 61].  

Солідаризуємося з позицією тих авторів, які вважають, що боротьбу 

потрібно вести не з монополіями як господарськими одиницями, а з 

недопущенням спроб монополізації (певним типом дій домінуючих компаній) та 

зловживання монопольним становищем [23, с. 43]. Тому наявність монопольного 

(домінуючого) становища характеризує спеціальний статус суб’єкта 

господарювання − монополіста, на якого автоматично покладаються обов’язки 

щодо дотримання конкурентного законодавства, зокрема поширюється адресна 

заборона зловживання ним своїм монопольним (домінуючим) становищем на 

ринку [464, ч. 2 ст. 4 та ст. 13]. Якщо ж дії такого суб’єкта господарювання 

охоплюються ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем та 

підпадають під сферу застосування ст. 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», тоді вони можуть бути охарактеризовані як 

монополістичні. 

Стосовно співвідносності понять «монополія» та «домінування» в 

літературі висловлюються різні неоднозначні позиції. Зокрема, С.А. Паращук 

ставить знак рівності між вказаними поняттями з огляду на те, що домінуюче 

становище відображає ступінь монопольного панування як одного, так і кількох 
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суб’єктів підприємницької діяльності [361, с.126]. Навпроти, С.І. Султонова 

наголошує на неприпустимості їх змішування. В якості основного аргументна 

наводиться те, що хоча монопольне становище і можна розглядати як різновид 

домінуючого становища, однак не будь-яке домінуюче становище 

господарюючого суб’єкта свідчить про його монопольне (одноособове) 

становище на ринку, а звідси, на нашу думку небезпідставно, – пропонується 

розмежовувати суб’єктивне право на заняття домінуючого становища та власне 

домінуюче становище як якісний стан господарюючого суб’єкта, котрий 

ототожнюється із ринковою владою.  

Мабуть саме керуючись такими міркуваннями С.І. Султонова пропонує 

положення закону про зловживання на ринку викласти у такій редакції: 

«Зловживання господарюючим суб’єктом домінуючим становищем на ринку» 

[557, с. 14-15, 36-37]. А на тлі відсутності як у законодавстві, так і у спеціальній 

літературі визначення зловживання домінуючим становищем, П.М. Владімірова 

витлумачила як дії, а також бездіяльність господарюючих суб’єктів, які займають 

домінуюче становище на товарному та фінансовому ринках, спрямовані на 

обмеження (усунення) конкуренції та (або) ущемлення інтересів інших учасників 

ринків, виражені у формах, вичерпний перелік яких встановлюється 

законодавства про захист конкуренції [79, с. 87-88].  

Вважаємо, що вказані вище підходи обумовлені офіційною позицією 

російського законодавця в частині визначення становища суб’єкта 

господарювання на ринку лише як домінуючого та встановлення заборони щодо 

зловживання таким становищем [349, ст. 5, 10], а також європейської практики 

заборони зловживання домінуючим становищем [139, ст. 102]. Слід вказати, що 

критерій монополізму в Європейському Союзі формально не встановлений. 

Орієнтовний рівень частки суб’єкта господарювання на ринку повинен бути 51 і 

більше відсотків. У той же час Федеральний Закон РФ «Про захист конкуренції» 

офіційно вказує на таку частку, водночас зазначає, що наявність ринкової частки, 

що не перевищує 35 відсотків, виключає можливість визнання домінуючого 
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становища суб’єкта господарювання [349, ч.1 ст.5].  

В контексті нашого дослідження ми не можемо погодитися із позицією 

встановлення законодавчої заборони на зловживання господарюючим суб’єктом 

лише домінуючим становищем на товарному ринку.  «Монополія» як виключне 

право, вірно зауважив С.С. Валітов, виключає існування конкурентів, а 

«домінування» припускає наявність інших суб’єктів, у яких відсутнє домінування 

[62 , с. 14]. 

З огляду на викладене нами вище можна вказати на відмінні та спільні 

риси понять «монополія» та «домінування».  Відмінні риси полягають в тому, що 

монополія є такою ринковою ситуацією, при якій конкуренція відсутня взагалі. А 

тому при її встановленні враховують кількісні критерії монополізації ринку, які 

вказані у ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Однак 

саме домінування передбачає в певній мірі наявність хоча не значної, але все ж 

таки конкуренції. Тому при встановленні ознак домінування застосуються 

визначені якісні критерії монополізації ринку відповідно до ч.1 ст. 12 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції».   

Стосовно ж спільної їх риси варто зазначити, що суб’єкт господарювання, 

який або займає монопольне становище, або має здатність домінувати на ринку, 

має реальну можливість визначати умови обороту товарів на ринку, а звідси – 

своїми діями не допускати, усувати чи обмежувати конкуренцію взагалі. Іншими 

словами, через категорії «монопольне» чи «домінуюче» становище розкривається 

сутність іншого поняття – «монополізація».  

З позицій К.Ю. Тотьєва монополія може виникнути з різних причин, 

виходячи з яких виділяються три її типи: закрита (законна); природна; відкрита 

(тимчасова) [577, с. 29-30].  Н.М. Карпенко вважає, що монополізм є наслідком 

концентрації. При цьому ми цілком підтримує рекомендацію авторки 

класифікувати монополізм, використовуючи підхід «структура – поведінка – 

механізм» [188, с.15]. Також не викликає заперечень позиція С.О. Ломаки щодо 

виокремлення трьох видів монополій з урахуванням ідеї інституціональної 



80 

 

 
 

школи: інституціональної, що породжується інститутами (державою), 

підприємницької, пов’язаний з розвитком організацій (фірм) та природної, 

зумовлений як природними факторами, так і узгодженими діями фірм та держави 

[283, с.5].  

Вважаємо, що з огляду на умови досягнення суб’єктом господарювання 

монопольного (домінуючого) становища, є підстави виділити наступні види 

монополізму: 1) екстенсивний, тобто пов’язаний лише із кількісними змінами у 

структурі ринку; 2) закономірний (інноваційний), виникнення якого обумовлено 

створенням інноваційного продукту як результату науково-дослідної і (або) 

дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим 

Законом України «Про інноваційну діяльність» [469, ст.1]; 3) змагальницький, 

який є результатом вдалої конкурентної боротьби; природний у розумінні ст. 1 

Закону України «Про природні монополії»; 4) державний, виникнення якого 

спричинене існуванням певних обмежень у здійсненні підприємницької 

діяльності [477, ст. 4]. В останньому випадку йдеться про суверена і його 

суверенне право стосовно використання об’єктів державної власності, 

виробництва та реалізації лише об’єктів права власності, які виключені з 

цивільного обороту. 

Вказуючи на природний монополізм слід особливо наголосити, що 

наявність у суб’єкта господарювання статусу природної монополії, у розумінні ст. 

1 Закону України «Про природні монополії», не може бути доказом того, що цей 

суб’єкт займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, – таке становище 

повинно бути доведене під час розгляду справи про порушення конкуренційного 

законодавства та визнано рішенням органу Комітету. Неможливість визначення 

суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище 

на підставі визнання його суб’єктом природної монополії має своє правове та 

економічне підґрунтя [323, с. 61].  
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Водночас монополізм може бути і неправомірним, внаслідок захоплення, 

змови, інших неправомірних дій, які надають можливість монопольно диктувати 

умови на ринку. 

Ведучи мову про співвідносність категорій «монопольне» та «домінуюче» 

становище суб’єкта господарювання, ми критично ставимося до позиції тих 

авторів, які намагаються штучно провести розмежування між термінами 

«домінування» та «ринкова влада» [213] або ж домінування розглядають крізь 

призму ринкової влади суб’єкта господарювання, пов’язаної із значною ринковою 

часткою [557, с.18]. 

Зокрема Т.І. Султонова розмежує ринкову силу, що обумовлюється 

ринковою часткою, та власне ринкову владу, а монопольне становище розглядає 

як різновид домінуючого становища [557, с. 16-17].   З.М. Борисенко взагалі 

вважає, що ринкова влада є головною ознакою монополіста та має зворотну 

залежність від кількості конкурентів і пряму залежність від кількості споживачів. 

Вона визначається не тільки структурою, але й організованістю його 

контрагентів, їх спроможністю домовлятися між собою [52, с.9, 25-26]. Тим автор 

підтримує позицію російського законодавця та Європейського Союзу щодо 

оцінки ринкової поведінки суб’єктів господарювання крізь призму домінування. 

Вважаємо, що наявність ринкової влади є передумовою виникнення 

домінуючого становища суб’єкта господарювання, особливо для тих суб’єктів,  

частка яких на відповідному (релевантному) ринку становить 35 і менше 

відсотків. Адже, і на це особливо звертає увагу К. Ю. Тотьєв, здатність впливати 

суттєвим чином на загальні умови обороту товарів є головною ознакою наявності 

домінуючого становища [577, с. 57-65].  І як справедливо, на наш погляд, 

наголошується у літературі,  закон не забороняє господарюючому суб’єкту 

завойовувати домінуюче становище, однак і не допускає зловживання ним [425, с. 

257]. Ринкова влада виникає не тільки там, де є монополія, але й там, де існує 

олігополія, монополістична конкуренція чи домінуюча фірма [183, с. 44].  Як 

справедливо стверджує Н.Л. Михальчишин, існування категорій «монопольне 
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становище» та «домінуюче становище» дозволяє виділити монопольні утворення 

та домінуючі фірми, розмежувати конкурентну та монопольну поведінку [327, 

с.14]. 

Водночас Антимонопольний комітет України наголошує, що наявність 

ринкової влади суб’єкта господарювання має важливе значення для визначення 

типу (моделі) ринку. Існування ринкової влади ще не означає наявності 

антиконкурентних дій, але надає можливості для впливу на конкурентний процес, 

а також використання власної економічної сили для встановлення перешкод 

(обмежень) для ефективної конкуренції. Тому для визначення ринкової влади 

необхідно здійснити дослідження з метою виявлення, якою мірою її існування 

відповідає критерію ефективності діяльності ринку [567, п. 12.2]. 

Визначення ринкової влади, а також перелік основних та додаткових її 

ознак (він не є вичерпним) наводиться в п.п. 1.3, 10.3 - 10.4 Методики. Коротко 

вкажемо на них. А саме, це: здатність  диктувати свої умови при продажу товару; 

нав’язувати споживачеві невигідні умови; витісняти з ринку інших підприємців 

або створювати бар’єри вступу на ринок; скорочувати або обмежувати випуск 

товарів. Інститутивною ознакою ринкової влади, отже відсутності конкурентного 

тиску, є здатність суб’єкта господарювання підвищувати ціни і підтримувати їх на 

рівні, вищому за характерний для конкурентних ринків. Як додаткові ознаки 

ринкової влади можуть, зокрема, розглядатися: високий рівень концентрації 

ринку; високі бар’єри вступу на ринок потенційних конкурентів; тривалий період 

закритості ринку для вступу нових суб’єктів господарювання. 

Поряд з цим вважаємо за необхідне особливу увагу приділити змісту 

п.10.3 Методики: суб’єкт (суб’єкти) господарювання не зазнає(ють) значної 

конкуренції, якщо завдяки своїй ринковій владі має (мають) здатність не 

допускати, усувати чи обмежувати конкуренцію, зокрема обмежувати 

конкурентоспроможність інших суб’єктів господарювання, чи ущемлювати 

інтереси інших суб’єктів господарювання чи споживачі.  
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З огляду на викладене вище, можливо простежити взаємозв’язок 

(взаємозумовленість) двох обставин. По-перше, наявність чи відсутність в 

діяльності суб’єктів господарювання ознак ринкової влади є якісним критерієм, за 

яким визначається їх монопольне (домінуюче) становище. По-друге, від вірного 

встановлення ознак ринкової влади залежить доведення чи спростування такої 

оціночної категорії, як  «значна конкуренція». 

Іншими словами, суб’єкт господарювання, який має ринкову владу 

водночас здатний визначати умови обороту товарів на ринку, зокрема, та 

впливати на ринкову ситуацію в цілому.  Тому не випадково окремими авторами 

небезпідставно, пропонується до чинної Методики внести доповнення, що 

пов’язані із оцінкою ринкової влади суб’єкта господарювання на основі 

встановлення нижньої чи верхньої межі його частки на ринку [188, с. 11]. Мова 

йде про офіційне закріплення кількісних показників, від яких будуть 

відштовхуватися і антимонопольні органи і зацікавлені суб’єкти господарювання 

при встановленні ознак домінування. З урахуванням наведеного пропонуємо п. 

10.3 Методики визначення монопольного (домінуючого) становища  суб’єктів 

господарювання на ринку доповнити положенням: «Вважається, що суб’єкт 

(суб’єкти господарювання) зазнає (зазнають) значної конкуренції, коли частки на 

ринку, які належать конкурента перевищують 5 відсотків»  

Як методичну рекомендацію Н.Л. Михальчишин пропонує при 

встановленні ознак ринкової влади розраховувати показник Лернера; 

використовувати концепцію монополії та домінуючої фірми [327, с. 12]. Хотілося 

б підкреслити, що Індекс Лернера є одним із методів оцінки ринкової влади. 

Однак її вплив на стан конкурентного середовища досліджується шляхом аналізу: 

1) фінансово-економічного стану суб’єкта господарювання, який досліджується; 

2) фінансово-економічних показників діяльності конкурентів та їх залежність від 

зміни показників зазначеного суб’єкта господарювання, зокрема, діяльності щодо 

ціноутворення, реклами, інвестування тощо 567, п. 12.2.7. 
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Запровадження вітчизняним законодавцем кількісного та якісного 

критеріїв монополізму пояснює той факт, що при визначенні монопольного 

(домінуючого) становища ст. 12 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» вимагає більш глибокого та всебічного врахування реалій 

економічної дійсності. Тому поряд із суто структурними, статичними 

показниками (частка на ринку товару), законодавець вимагає враховувати ще й 

особливості поведінки учасників ринку. Це є свідченням імплементації елементів 

структурного та поведінкового підходів при встановленні ознак монопольного 

(домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку. 

Про вплив економічних підходів на правозастосовну практику розгляду 

справ про порушення конкурентного законодавства також свідчить і судова 

практика. Так, у п. 15.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України 

«Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» від 

26.12.2011 № 15 зазначається, що, установлення монопольного (домінуючого) 

становища суб’єкта (суб’єктів) господарювання включає застосування як 

структурних, так і поведінкових показників, що характеризують стан конкуренції 

на ринку. При цьому застосування структурних показників зумовлюється 

встановленням об’єкта аналізу, визначення товарних, територіальних 

(географічних), часових меж ринку на підставі інформації, яка може бути 

використана для визначення монопольного (домінуючого) становища [456, п.15.1; 

455, п.10.1]. 

На підставі наведеного до ознак монополії можна віднести: а) економічні, 

що проявляються у концентрації господарської діяльності та таких переваг, які це 

надає; б) юридичні, що проявляються у виключному (абсолютному) праві 

визначати умови обороту товарів на ринку. 

Доктринально монополію можна визначити як такий стан ринку, за якого 

у суб’єкта господарювання виникає виключне становище, що надає йому 

абсолютне право визначати умови обороту товарів на ринку. В юридичному 

розумінні виникнення такого стану обумовлено однією із обставин: 1) наявність у 
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суб’єкта господарювання ринкової части 36 і більше відсотків; 2) наявність у 

суб’єкта господарювання ознак ринкової влади. 

 

1.3 Правова концепція ринку товару та методологічні прийоми 

дослідження структури ринку в цілях застосування норм конкурентного 

законодавства 

 

Методологічне дослідження є складною багаторівневою системою, в якій 

плідно застосовуються підходи, методи та методологічні прийоми. Основою 

даного дослідження є системний підхід, за допомогою якого ринок та ринкові 

структури розглядаються як цілісна, відкрита, багаторівнева система, окремі 

компоненти якої (для товарного ринку – це умови обороту, для видів ринкових 

структур – це система умов, в яких здійснюється конкуренція) складають 

діалектичну єдність.  

З юридичної точки зору згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» під ринком товару (товарним ринком) слід розуміти 

сферу обороту товару (взаємозамінних товарів),  на який протягом певного часу і 

в межах певної території є попит і пропозиція. За своєю природою таке 

законодавче визначення «ринку товару» є не тільки лише юридичним терміном, 

але й важливим інструментом економіко-правового аналізу, який необхідно 

проводити в кожному конкретному випадку на предмет встановлення ознак 

порушення конкурентного законодавства з боку суб’єктів господарювання.  

Досить поширеним у юридичній літературі є розуміння ринку через 

категорію «оборот». Зокрема, підкреслюючи те, що поняття «ринок» є ширшим за 

поняття «цивільний оборот» і включає в себе відповідні відносини і суб’єктів,  С. 

Є. Долгаєва зазначає, що цивільний оборот є активними, вольовими і 

правомірними діями, спрямованими на оборот об’єктів між його учасниками [142, 

с. 12].  Своєю чергою І.В. Джабуа вважає, що оборот на ринку (підприємницький 

оборот) є різновидністю більш ширшого поняття майнового обороту [125, с. 14].  
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Беручи до уваги той факт, що з юридичної точки зору поняття «ринок» 

наближається до категорії «економічний оборот», К.Ю. Тотьєв застерігає, що для 

цілей конкурентного права ринок не слід ототожнювати із простою сумою 

укладених угод його учасниками. Тому це поняття важливо відрізняти від 

категорії «цивільного (майнового) обороту», яке широко використовується в 

юридичній літературі» [577, с. 39]. Проте власне цивільні правовідносини 

відповідно до ч.2 ст.1 ЦК України виникають внаслідок укладення договорів, 

наприклад з передачі та споживання матеріальних і нематеріальних благ. 

В певній мірі, під «товарним ринком» можна розуміти систему договорів,  

які як різновид правочинів і зобов’язань вчиняються з метою взаємного обміну. В 

цьому значенні поняття «товарного ринку» хоча і збігається із звичними для 

юридичної науки поняттями «економічний оборот», 

«цивільний/майновий/господарський оборот», але не співпадає з ними. Однак для 

визначення «товарного ринку» не є достатнім лише з’ясування характеру 

досягнутої угоди між суб’єктами господарювання чи її відповідність закону. На 

«товарному ринку» укладаються також односторонні договори, на умови яких 

впливають і види ринку,  і його структура.  

Як справедливо зауважила П.Л. Каменєва, юридичним поняттям 

«товарний ринок» була охоплена лише та частина економічних відносин, яка 

пов’язана із обміном матеріальних благ, тобто оборотом товарів (робіт, послуг) на 

певній території, та які не пов’язані із дією механізму попиту та пропозиції. 

Підкреслюючи важливість «обороту» при характеристиці ринку (як передумови 

для його виникнення), автор водночас акцентує увагу на помилковості розуміння 

ринку лише як обороту  [184, с. 13, 19-20].  

Нажаль, сам законодавець може результат ринкової змагальності вбачати 

у створенні умов для здійснення лише цивільного/майнового обороту. Як 

приклад, можна навести речення, якими закінчується визначення поняття 

конкуренції, що надане в ст. 25 ГК України – «не  визначають умов реалізації 

товару на ринку» (виділено нами – Н.М.).  
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Як вірно зауважила  О.Л. Чернелевська, умови реалізації завжди 

визначаються умовами угод і є предметом регулювання цивільного права [622 , с. 

139]. Разом з цим ми вважаємо, що поряд із цивільним правом, умови реалізації 

товарів у сфері суспільного виробництва окреслюються як предметом 

господарського права (ст.1 ГК України), так і охоплюються поняттям 

господарська діяльність (ч.1 ст.3 ГК України). Тут йдеться про різні прояви 

приватно-правового регулювання. 

Критично оцінюючи зміст ст.  25 ГК України, вважаємо, що вказівка при 

визначенні конкуренції саме на реалізацію товарів, а не на їх оборот, звужує зміст 

відносин та процесів, які відбуваються на ринку в зв’язку з економічною 

конкуренцією. Як конкуренція, так і ринок не обмежуються лише реалізацією 

товару, а охоплюють інші допоміжні та посередницькі операції. В даному випадку 

важливого значення набувають саме відносини, пов’язані з умовами обороту 

товарів на ринку. Тому в контексті реалізації норм конкурентного законодавства 

важливим є вірне розуміння поняття «ринок товару», яке не слід ототожнювати з 

умовами реалізації товару на ринку. 

З огляду на вказане нами вище вважаємо, що визначення поняття 

«економічна конкуренція», яке закріплене в Законі України «Про захист 

економічної конкуренції» є більш широким і точним порівняно з визначенням, 

закріпленим в ГК України. Відповідно воно і має бути відтворене у ст. 25: ГК 

України має відсильний характер, він приймався як загальний акт і особливого 

впливу на врегулювання конкуренції не має. 

Варто наголосити і на тому, що в економічній літературі ринок 

розуміється як сукупність економічних відносин, які виникають у процесі 

товарно-грошових взаємозв’язків, що складаються в процесі виробництва та 

обміну, обслуговування потреб пропозиції та попиту, середня ланка у сфері 

«виробництво» – «споживання» [522, с. 4; 358, с. 346]. Однак, за вірним 

зауваженням С.С. Валітова, в антимонопольно-конкурентному законодавстві 

поняття «ринок» використовується з метою встановлення конкуренції між 
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конкретними товарами і меж, що окреслюють ці конкретні групи товарів та їх 

продавців [62, с.12]. 

Одним із діалектичних методів, що застосовується у дослідженні, є метод 

сходження від абстрактного до конкретного. Його використання надало 

можливість дослідити ринок в аспекті його релевантності (відповідності) в 

контексті застосування норм конкурентного законодавства. 

Правова  концепція ринку пов’язана з проблематикою визначення так 

званого релевантного (відповідного) ринку товару, тобто ринку товару в 

найменших товарних, географічних і часових межах, у яких усі продавці 

(покупці), що діють як один суб’єкт господарювання, що був би єдиним 

продавцем (покупцем), могли із вигодою для себе суттєво обмежувати 

конкуренцію, зокрема нав’язувати і підтримувати суттєве і не тимчасове 

підвищення ціни над рівнем (зниження ціни проти рівня), який напевно існував би 

за умов значної конкуренції на ринку [567, п.2 «Визначення термінів»]. В свою 

чергу відповідний ринок має три виміри [464, абз. 10 ст. 1; 242, с. 45-46; 624]: 

об’єктивний (товарний); просторовий (географічний); часовий (темпоральний), 

які в своїй сукупності характеризують його причинно-наслідкові межі. Зазвичай 

спеціалісти антимонопольних органів та фахівці в галузі конкурентного права 

називають це межами відповідного ринку.  

 У зв’язку із викладеним вище ми дозволимо собі категорично не 

погодитися із позицією О.В. Безуха щодо розуміння встановлення меж товарного 

ринку в якості засобу державного регулювання [39, с. 7]. Беручи за основу 

доктринальне тлумачення засобів державного регулювання як встановлених 

законом економічних, організаційних і правових інструментів (знарядь) 

регулюючого впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність 

суб’єктів господарювання [654, с.19], визначення товарного ринку аж ніяк не 

охоплюється категорією «засоби державного регулювання» ні за функціональним 

спрямуванням, ні за суб’єктним складом. І така наша позиція аргументована 

матеріалом, викладеним нижче. При цьому слід зауважити, що в практичній 
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діяльності правильне визначення товарного ринку з точки зору його 

релевантності (відповідності) набуває особливого значення, зокрема, в наступних 

випадках: (1) при розгляді справ про узгоджені дії відповідно до ст. ст. 5-11 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»; (2) для прийняття рішень 

у справах про зловживання монопольним (домінуючим) становищем відповідно 

до ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»; (3) у справах про 

контроль над концентраціями відповідно до ст.ст. 22-25 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції»; (4) при встановленні ринкових часток 

відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції».  

Також слід акцентувати увагу і на тому, що норми чинного законодавства 

України не містять якогось вичерпного переліку можливих ринків товарів, а 

звідси не можуть братися до уваги посилання сторін спору на те, що той чи інший 

ринок товарів, вивчення якого проводиться органом Антимонопольного комітету 

України, не передбачений законом [456, п. 15.2]. Водночас Вищий господарський 

суд звертає увагу на те, що підприємницька діяльність передбачає вивчення ринку 

певного товару (і надання певних послуг) [455, п. 10.2]. Тому методологічні 

прийоми та способи визначення й аналізу самого ринку окреслені у вже 

згадуваній нами раніше Методиці. Коротко зупинимося на характеристиці 

основних із них. 

Процес визначення релевантного (відповідного) ринку з точки зору 

встановлення його меж знаходиться в прямій залежності від вірної юридичної 

оцінки товару як предмету ринкового обігу. Сказане передусім обумовлено тим, 

що такий ринок включає в себе всю сукупність товарів, які вважаються 

взаємозамінними, або які споживач може замінити з огляду на: фізичні 

характеристики цих товарів; їхню ціну; мету використання [326, п. 4.2.1. - 4.2.4.]  

На відміну від Податкового кодексу України (далі – ПК України), в якому, 

для цілей оподаткування, товар визначено через  матеріальні та нематеріальні 

активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери 

та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх 
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випуску (емісії) та погашення [373, п. 14.1.244. ст. 14 ], в розумінні приписів 

конкурентного законодавства товаром є будь-який предмет господарського 

обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують 

зобов’язання та права (зокрема, цінні папери) [464, ст. 1].  Умовно його формують 

дві групи об’єктів: 1) матеріальні – продукція, документи, що підтверджують 

зобов’язання та права (зокрема, цінні папери); 2) нематеріальні об’єкти – роботи, 

послуги. Як предмет ринкового обороту, такий товар може мати одну із трьох 

форм вираження: 1) кінцева форма матеріального об’єкта, який можна споживати  

чи використовувати; 2) комплекс діяльності, необхідної для задоволення певної 

людської потреби; 3) проміжна форма, яка є складником матеріального чи 

нематеріального об’єкта. 

Як правова категорія, товар має бути об’єктом цивільного обороту, 

обмеження щодо якості якого встановлюються виключно законом, про що 

зазначається в ст.178 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Товар як 

предмет господарського обороту характеризується тим, що принаймні одна зі 

сторін, які беруть участь у товарному обороті, має бути суб’єктом 

господарювання, діяльність якого спрямована на виготовлення, реалізацію, 

придбання товарів (робіт, послуг), та має вартісне визначення. Власне, товари 

можуть бути стандартизованими, тобто мати єдину систему показників, 

параметрів, що характеризують товар, у виробництві якого використовуються 

єдині чи однакові технічні стандарти, технічні умови, стандарти застосування 

тощо (наприклад, ринки олії, зерна, цукру, кукурудзи) чи диференційованими, 

тобто характеризуватися певними відмінностями споживчих властивостей, 

зовнішнього вигляду, якісних показників, термінів споживання, обсягів 

додаткових послуг (сервісного обслуговування), що надає можливість 

споживачам певним чином вирізняти переваги конкретного товару (товарної 

групи), який виробляється (реалізується) певним суб’єктом господарювання 

(продавцем), від інших аналогічних товарів (товарних груп) при задоволенні 

певного попиту [326, п.5.2-5.3]. 
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Визначенню товарних меж ринку передує визначення товару (товарної 

групи) з погляду його взаємозамінності, адже згідно з п. 5.1. Методики «товарні 

межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів 

(товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти 

від споживання одного товару до споживання іншого». Така позиція законодавця 

відповідає одному з рішень Комісії ЄС, у якому надавалося визначення товарного 

ринку через усі ті продукти, які споживач вважає замінниками або 

взаємозамінниками, виходячи з їх характеристик, цін і призначення [72, с.22].  

Викладене вище проілюструємо наступним. Наприклад, ринки чорного, 

сірого та житнього хліба є близькими субституційними (взаємозамінними) 

ринками з ринком білого хліба; ринок емальованого посуду (чайники, каструлі) 

може бути замінений аналогічними виробами з фарфору, фаянсу; ринок цукру 

загалом взаємозамінний із ринком сахарину. І навпаки, до різних товарних ринків 

належать продукти діяльності, які не є близькими замінниками. Зокрема, товаром 

є постачання теплової енергії тепловими мережами до мереж споживача за 

умовами договору, а не будь-яка вироблена енергія; ринок водних перевезень 

поділяється на ринок міжнародних перевезень та ринок внутрішніх перевезень; 

ринок телефонного зв'язку складається з ринку місцевого телефонного зв’язку, 

ринку користування каналів, фіксованого   міжміського    та міжнародного 

телефонного зв’язку; послуга мобільного зв’язку не є взаємозамінною із 

послугами фіксованого міжміського та міжнародного зв’язку.  

До ознак взаємозамінності товару (товарної групи) згідно з п. 4.2.1- 4.2.4 

Методики законодавець, зокрема, відніс подібність споживчих характеристик; 

умов споживання; умов реалізації; цін. Наприклад, споживчий попит на послугу 

визначається наявними в транспортних організаціях можливостями перевезти 

пасажира через відповідні транспортні мережі за вказаним маршрутом та 

наявними в спеціалізованих касах можливостями продажу пасажиру необхідного 

йому квитка. І хоча товарний ринок продажу квитків на перевезення пасажирів 

суміжний з товарним ринком перевезення пасажирів, послуги спеціалізованих кас 



92 

 

 
 

з продажу білетів на конкретний вид транспорту для перевезення пасажирів у 

міжміському сполученні не є взаємозамінним із ринком продажу квитків на 

міжміські перевезення пасажирів. Або ж, з погляду особливостей використання 

товару, ринок упаковки з легкого металу для м’яса не взаємозамінний з ринком 

упаковки із легкого металу для риби. 

У процесі визначення товарних меж ринку попередньо визначена група 

взаємозамінних товарів (товарних груп) може бути поділена на кілька підгруп або 

приєднана до іншої групи. Наприклад, скляна тара конкурує з різноманітними 

твердими ємностями – алюмінієвими, стальними банками, певними видами 

пластикової тари.  Проте в ряді країн ЄС допускається лише скляна тара 

(Німеччина), що слід враховувати при експорті, наприклад, соків у ці країни. 

Однак усередині цього широкого ринку  є кілька додаткових, більш вузьких 

ринків, на яких представлені такі звичні товари, як пляшки для вина, банки для 

консервів, банки з розчинної кави. Споживачі продукції в такій тарі не зовсім 

готові почати споживати їх в іншій тарі. 

При визначенні меж товарних ринків також використовують державну 

систему класифікації і кодування техніко-економічної інформації. Складовою  

частиною  державної  системи   класифікації   і кодування   техніко-економічної   

та   соціальної   інформації   є класифікація    видів    економічної    діяльності   

(КВЕД) [338],  Державний   класифікатор  продукції  та   послуг   (ДКПП) [125], а  

також, зокрема, Номенклатура промислової продукції [347],  Товарна 

номенклатура зовнішньоекономічної діяльності [574] та класифікаторів, що 

розроблена на основі міжнародних нормативних документів, затверджена для 

країн-учасниць СНД 03.12.1994 р. Як справедливо зазначається у літературі, 

класифікатори, товарні номенклатури можуть застосовуються в економічному 

аналізі, складати предметну основу статистики, а також можуть бути використані 

для нормативного визначення таких об’єктів [143, с. 43]. 

Варто акцентувати увагу й на тому, що до переліку товарів (товарних 

груп) згідно з п. 4.4. Методики включають лише істотні обсяги їх продажу 
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(постачання, виробництва), придбання (споживання, використання), які, як 

правило, перевищують 5 % відомих обсягів товарів (товарних груп), що мають 

ознаки однакових (подібних, аналогічних), які обертаються в Україні чи на 

відповідній частині її території. При цьому в п. 4.3 Методики внесено 

застереження про те, що не розглядаються як товар проміжні результати 

діяльності суб’єктів господарювання, що не реалізуються на ринку, а 

споживаються в технологічному процесі їх власного виробництва. 

Принагідно зауважимо, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» реальними носієм ринкової влади може бути «група 

суб’єктів господарювання» – фізичних та/чи юридичних осіб, якщо один чи  

кілька з них здійснюють контроль над іншими. А це означає, що товар, котрий 

реалізується всередині такої групи, за умови встановлення для такої групи ознак 

єдиного суб’єкта господарювання, також підлягає виключенню з групи товарів 

(товарної групи), так само як і той товар, котрий підлягає реалізації між 

учасниками узгоджених дій, які мають антиконкурентний характер. 

Не можуть належати до однієї товарної групи функціональні 

взаємозамінники, якщо є: істотна різниця в цінах протягом достатньо тривалого 

часу; великі витрати, пов’язані з переходом на споживання іншого товару; 

особлива поведінка споживача, зумовлена етнічними, релігійними, побутово-

традиційними та іншими чинниками. Наприклад, на погляд звичайного 

пересічного споживача, ринок вершкового масла й маргарину є взаємозамінним, 

але якщо споживачем товару є ЗАТ (ROSHEN) «Київська кондитерська фабрика 

ім. К. Маркса», тоді маргарин буде виключений із групи взаємозамінних товарів 

через технологічні особливості виготовлення київського торту, складовим 

компонентом якого є лише вершкове масло. Варто зауважити, що скандали із 

заміною вершкового молока на пальмове неодноразово були підставою для 

торгівельних війн між Україною та Росією. 

Щоб практично розв’язати проблему дослідження взаємозамінних товарів 

(товарної групи), слід вивчити таке питання: «Якщо ціна на використовуваний 
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товар збільшиться на 10 – 20 %, то покупці перейдуть на запропонований 

замінник чи купуватимуть той самий товар?». У свою чергу для товарів, що 

використовуються як сировина, матеріали, комплектуючі, обладнання, межа для 

дослідження має бути в діапазоні 5 – 10, а для товарів індивідуального 

споживання – 10-20 % [624, с. 31]. 

Визначаючи переліки товарів, основних покупців та продавців, варто дуже 

уважно поставитися до частини другої п. 4.4 Методики, за якою значущими є 

обсяги продажу більші за п’ять відсотків. Це положення слід застосовувати 

обережно, оскільки при дослідженні висококонкурентних ринків можна отримати 

результати, невідповідні реальному стану справ. Абсолютно виправдане його 

використання в комплексі зі статистичними даними про обсяги ринку, коли 

завдання дослідження полягає лише у визначенні структури ринку. Якщо треба 

визначити ще й обсяг ринку, а також його структуру,  аналізувати варто всі відомі 

або виявлені в ході дослідження суб’єкти ринку, оскільки ми не зможемо 

встановити п’ятивідсоткову межу для визначення значущих обсягів продажу. 

Отже, основним критерієм віднесення товару до однієї товарної групи є 

встановлення його взаємозамінності з іншими товарами, які мають однакову мету 

споживання. Зокрема, слід ураховувати поділ ринків на оптовий та роздрібний; 

первинний та вторинний; міський та міжміський; споживчого та промислового 

товару. Так, вивчаючи промисловий товар, треба  проаналізувати   можливість  

його стандартного застосуванням, а досліджуючи споживчий товар, варто 

проаналізувати типове уявлення про нього з позиції споживача. 

Крім товарних, ринок має ще територіальні (географічні) межі, які 

визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з 

погляду споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до групи 

взаємозамінних товарів (товарної групи), є неможливим або недоцільним (п 6.1 

Методики). Іншими словами «географічні межі» ринку зумовлені розміщенням 

виробників та продавців товару. 
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 Географічний ринок є сферою взаємовідносин купівлі-продажу товарів 

(товарної групи), який може бути загальнодержавним, тобто в межах території 

України, регіональним, тобто в межах території області, району, міста або будь-

якої іншої території України. Зазвичай ринки товарів індивідуального вжитку 

(продукти, цигарки, косметика) розглядаються як загальнодержавні, а ринки 

побутових послуг – як регіональні. Існуючі методологічні підходи до визначення 

регіональних географічних меж товарних ринків, в тому числі їх диференціацію, 

яскраво відображають окремі рішення адміністративних колегій обласних 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України. Зокрема, були 

визнані як такі, що займають монопольне (домінуюче) становище: ТОВ 

«Любарська енергетична компанія» на ринку скрапленого газу в якості моторного 

пального в межах Любарського району Житомирської області [416]; ТОВ 

«Золочівагро» на ринку заготівлі буряків у межах Пустомитівського, 

Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області [414]; КП 

«Київавтошляхміст» на ринку надання в користування місць у мережевому каналі 

штучних споруд (каналі телефонної каналізації) в межах Паркового пішохідного 

мосту в м. Києві [403]; Державне управління охорони навколишнього природного 

середовища в Сумській області на ринку послуг з надання консультацій з питань 

підготовки документів для одержання дозволів на виробництво, зберігання, 

транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізації отруйних 

речовин у межах території Сумської області [410]. 

Досліджуючи територіальні межі ринку, потрібно враховувати, що вони 

можуть визначатися як межі території, на якій при значному (істотному) 

збільшенні ціни на певний товар в одному пункті протягом тривалого часу 

споживачі можуть купувати його в інших пунктах. У п.7.3. Методики як істотне 

визначено підвищення цін, що дорівнює або перевищує 5 %. 

У Методиці вказуються чинники, які враховуються при визначенні 

географічних меж товарних ринків (п. 6.1), серед яких рівень транспортних 

витрат, зокрема особливості транспортування товару (товарної групи), що за 
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мірками світової практики вважаються надмірно високим, якщо перевищують 5-

10 % ціни товару. 

Тому, для більш точного визначення товарного (географічного) ринку 

беруться до уваги: 1) місцезнаходження покупців, які формують відповідний 

попит і можуть придбати цей товар у певному географічному пункті; 2) 

місцезнаходження продавців, які формують пропозицію; 3) встановлення 

мінімальної площі попиту на той товар, який є об’єктом правової оцінки, з метою 

виявлення меншої здатності до переміщення або попиту чи пропозиції. 

Наприклад, визначаючи межі ринку продажу квитків на залізничному транспорті 

Одеської залізниці антимонопольний орган в особі Шевченківської дирекції з 

обслуговування пасажирів урахував, що за наявності централізованої 

автоматизованої системи продажу квитків, основним критерієм, який впливає на 

вибір пасажиром каси для придбання квитка (наприклад, на залізничному вокзалі 

в м. Черкаси чи на ст. Шевченко), є її місце розташування [357, с. 52-54].  

Як  інший приклад можна навести методику визначення територіальних 

меж ринків роздрібної торгівлі моторним бензином, яку застосувало Луцьке 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Територіальними 

межами ринків було визначено адміністративні кордони м. Луцьк, а також 

приміську зону (в межах 10 км). При цьому доведено економічну доцільність 

заправлення автомобілів в зазначених межах з урахуванням також зручності 

заправлення вантажів автомобілів саме на в’їзді-виїзді з міста. До уваги також 

взято й те, що в межах міста і приміської зони застосовуються однакові і нижчі, 

ніж на магістральних шляхах, ціни на нафтопродукти. За результатами 

опитування споживачів безпосередньо на АЗС, аналізу їх контингенту, 

підтверджено, що на приміських АЗС обслуговуються переважно місцеві 

споживачі (2/3), що не дає підстав для звуження меж ринку і штучного 

виключення зазначених АЗС із його територіальних меж [356, с. 25-27]. 

Про правильність застосування судовими інстанціями норм матеріального 

права, зокрема Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
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неодноразово підкреслювалося у постановах Вищого господарського суду 

України. Це стосується і правильності застосування тих норм, які нами 

аналізуються. При цьому слід особливо наголосити на тому, що виключно 

антимонопольні органи в межах своїх повноважень мають право проводити 

дослідження  ринку та визначати  межі  товарного ринку [432, ч. 1 п. 11 ст. 7; 387, 

ч. 3 п. 10]. Тому господарські суди України при розгляді справ, пов’язаних із 

застосуванням приписів конкурентного законодавства не повинні, зокрема, знову 

встановлювати товарні, територіальні (географічні) часові межі певних товарних 

ринків після того, як це зроблено зазначеними органами [456, п. 15.5] та 

здійснювати дослідження ринків товарів в цілому [451, п.8 ].  

Показовою тому є справа, яка неодноразово розглядалася господарськими 

судами. Так, рішенням адміністративної колегії Антимонопольного комітету 

України від 18.08.2010 № 62-к «Про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції» (далі – Рішення АМК) стосовно філії «Андріївське 

хлібоприймальне підприємство» товариства з обмеженою відповідальністю 

«Нікопольська зернова компанія» (далі –Товариство) визнано, що Товариство в 

особі його філії разом із закритим акціонерним товариством «Борова-Агро», 

закритим акціонерним товариством «Іванчуківське хлібоприймальне 

підприємство» і товариством з обмеженою відповідальністю «Степовий 

елеватор», встановивши у договорах на 2008-2009 маркетинговий рік завищених 

вимог до якості зерна за рахунок зниження величини показників вологості, що 

призвело до зменшення залікової ваги зерна, яке здається на зберігання, вчинили 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 

антиконкурентних узгоджених дій, передбачене п. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», а саме: вчинення схожих дій на 

ринку послуг із зберігання зерна, які можуть призвести до обмеження конкуренції 

у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних 

причин для вчинення таких дій.  
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Рішення Комітету мотивовано тим, що: територіальними межами ринку є 

Борівський, Ізюмський райони та частина Балаклійського району Харківської 

області; Товариство разом з трьома іншими названими хлібоприймальними 

підприємствами, встановивши без об’єктивно виправданих причин однакові 

завищені вимоги до показників вологості для пшениці на рівні 13,5 %, позбавили 

суб’єктів господарювання, які здавали зерно на зберігання, права вибору, що 

могло призвести до обмеження конкуренції на ринку послуг зберігання зерна. 

Із позовом про визнання недійсним вказаного вище рішення Товариство 

звернулося до господарського суду Харківської області, а згодом − із апеляційною 

скаргою до Харківського апеляційного господарського суду. Судовими 

рішеннями у задоволенні вимог Товариства було відмовлено. 

Задовільняючи касаційну скаргу Товариства та передаючи її на новий 

розгляд до господарського суду Харківської області, Вищий господарський суд 

України вказав на те, що попереднім судовим інстанціям для прийняття 

правильного рішення по суті даного спору належало перевірити наявність чи 

відсутність обставин, зазначених у ч. 1 ст. 59 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», шляхом дослідження повноти Рішення АМК та 

правильності його висновків, а саме: 

- з’ясувати, чому Відділенням досліджувалася лише 

частина  Балаклійського району (яка саме) Харківської області; 

- встановити взаємне розташування Борівського, Ізюмського та 

Балаклійського (визначеної Відділенням його частини) районів у межах 

Харківської області та перевірити дотримання Відділенням визначеної ним 

відстані (50 км) до зернових складів інших осіб; 

- дослідити повноту визначення Відділенням кількості суб’єктів надання 

відповідних послуг у межах даного ринку;    

- з’ясувати можливість впливу притягнутих до відповідальності 

підприємств на стан конкуренції на відповідному ринку з огляду на їх частку на 

ньому (особисту та загальну); 
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- перевірити фактичні обставини встановлення Товариством та іншими 

притягнутими до відповідальності особами згаданих показників вологості для 

пшениці на рівні 13,5 % (зокрема, з огляду на час їх первісного встановлення та 

тривалість застосування); 

- з’ясувати, чи відрізняються (як саме) показники Товариства від 

показників інших суб’єктів господарювання, які не притягалися Рішенням АМК 

до відповідальності та надають відповідні послуги (зокрема, в межах Харківської 

області) [405]. 

За результатами повторного розгляду даної справи Вищий господарський 

суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної 

скарги Товариства з огляду на те, що попередні судові інстанції з урахуванням 

виключних повноважень органів Антимонопольного комітету України щодо 

кваліфікації наявних дій як відповідного порушення, встановивши належне 

дослідження Відділенням сукупності питань, що впливали на встановлення в діях 

позивача в особі його філії «Андріївське хлібоприймальне підприємство» як 

особи, яка діє на ринку зберігання зерна, складу згаданого правопорушення, 

дійшли обґрунтованих висновків щодо прийняття відповідачем оспорюваного 

Рішення АМК у межах наданих йому повноважень та стосовно відсутності 

передбачених ст. 59 Закону   України «Про захист економічної конкуренції» 

підстав для визнання його недійсним, а тому й правомірно відмовили в 

задоволенні позову Товариства [411]. 

З огляду на викладене вище необхідно зауважити, що неповнота 

проведення органом  Антимонопольного комітету України аналізу конкретного 

ринку товару може бути вагомою підставою для визнання господарським судом 

недійсним його рішення. Так, перевіривши на підставі встановлених судовими 

інстанціями фактичних обставин справи на правильність застосування ними норм 

матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України 

відмовив у задоволенні касаційної скарги на рішення господарського суду та 

постанову суду апеляційної інстанції про визнання недійсним рішення 
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територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – 

Відділення). Відповідного висновку суд дійшов на підставі такого.  

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, рішенням 

адміністративної колегії Відділення Товариство визнано таким, що у 2001 році 

займало монопольне становище на регіональному ринку технічного 

обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з 

часткою, що перевищувала 35 відсотків. Опломбування РРО проводилося 

відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 

№ 614 та затвердженого ним Порядку реєстрації, опломбування та застосування 

реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), який передбачає 

декілька випадків опломбування РРО, а не тільки після їх технічного 

обслуговування і ремонту. Тому є помилковим і недоведеним твердження 

Відділення про безпідставність включення Товариством до рахунків на оплату та 

прейскуранту робіт не тільки витрат з опломбування, а й витрат з проведення 

робіт щодо перевірки конструкції і програмного забезпечення РРО на 

відповідність еталону модифікації. Проведення експертного дослідження та 

опломбування РРО різних модифікацій з різною складністю програмного 

забезпечення цих апаратів та з врахуванням їх технічного стану вимагали різної 

кваліфікації спеціалістів, часу, а отже й різних витрат Товариства.  

Відділенням не доведено, що Товариство займало монопольне становище 

на регіональному ринку технічного обслуговування та ремонту РРО з часткою, що 

перевищувала 35 відсотків, оскільки матеріали справи свідчать, що в названому 

місті існував ряд підприємств, що працювали як сервісні центри з обслуговування 

РРО [445, п.13].  

Для остаточного дослідження ринку, варто встановити також його часові 

(темпоральні) межі. Згідно з п. 7.1 та 7.3 Методики визначено, що:  часові межі 

ринку визначаються як проміжок часу (як правило – рік), протягом якого 

відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями 

(постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару із сталою 
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структурою; проміжок часу менший, ніж один рік, може визнаватися часовими 

межами ринку, за умов, що: 

- період повного обороту авансованого капіталу у виробництві 

відповідного товару є значно меншим, ніж один рік; 

- протягом цього часу, у відповідь на значиме підвищення цін на ринку, 

продавці (постачальники, виробники) мають можливість вжити відповідних 

заходів і стабілізувати пропозицію, а значна кількість споживачів, що скоротили 

споживання внаслідок цього підвищення, можуть без значних труднощів 

відновити обсяги споживання; 

- монопольне (домінуюче) становище суб’єкта (суб’єктів) 

господарювання обумовлене наданням йому особливих прав, повноважень, пільг 

з боку органів влади, органів місцевого самоврядування чи органів 

адміністративно-господарського управління та контролю або інших суб’єктів 

господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище. 

При призначенні часових меж товарного ринку Антимонопольний комітет 

України рекомендує виходити з проміжку часу, не меншого трьох періодів 

повного обороту авансового капіталу при виробництві (реалізації) цього товару  

567, п. 6]. 

Часові межі, а саме їх мала тривалість, можуть мати суттєвий вплив на 

визначення ринкової частки суб’єкта господарювання. До прикладу, найбільші 

хлібозаводи України займають, зазвичай, не більше ніж 3% ринку, що пов’язано з 

нетривалим терміном реалізації продукції, внаслідок чого виробники можуть 

продавати хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні – географічне розширення 

реалізації збільшує транспортні витрати, а отже, і собівартість продукції, а також 

знижує якість продукції, що робить її менш конкурентноспроможною, порівняно з 

місцевою. Серед хлібозаводів можна виділити «Київхліб» (Хлібокомбінати 

№№10,11– м.Київ), «Одеський Коровай» (Одеська обл.), «Вінницяхліб» 

ПАТ«Концерн «Хлібпром» (Вінницька обл.), «Черкасихліб» (Черкаська обл.), 
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«Хліб» (Дніпропетровська обл.) та «Хлібзавод «Салтівський» (Харківська обл.) 

тощо. На дрібні хлібзаводи припадає близько 80% ринку [69]. 

Як відзначається у літературі, часові межі товарного ринку можуть бути 

пов’язані з періодом обороту капіталів, товарів, сезонними коливаннями, дією 

дискримінаційних та регулятивних рішень [624, с.31]. Тому невірне визначення 

часових, як і територіальних, меж ринку може призвести до помилкового 

встановлення органом Антимонопольного комітету України факту зайняття 

суб’єктом господарювання монопольного становища, і як наслідок – до визнання 

недійсним прийнятого рішення. Наприклад, задовільняючи позов товариства з 

обмеженою відповідальністю «Хмельницьклегпром», Вищий господарський суд 

України визнав недійсним рішення адміністративної колегії Хмельницького 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

30.11.2009 № 97-рш у справі № 03-12/110-09. Так, згідно з рішенням від 

30.11.2009 № 97-рш ТОВ «Хмельницьклегпром» протягом 02-03.11.2009 р. 

займало монопольне становище на ринку виробництва та реалізації марлевих 

пов’язок у територіальних межах міста Хмельницького з часткою, що перевищує 

35 відсотків, а його дії, які  полягали в установленні різної ціни на зазначений 

товар під час складної епідеміологічної ситуації, різкого зросту попиту та 

дефіциту на цей товар, визнано порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченим п. 2 ч. 2 ст. 13, п. 2 ст. 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку шляхом встановлення шляхом застосування 

різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб’єктами 

господарювання, продавцями чи покупцями без об’єктивно виправданих на те 

причин. Вищий господарський суд дійшов висновку, що рішення № 97-рш, в 

якому в частині визнання часових меж ринку обґрунтовано посиланням на 

карантин, запроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 

№ 1152 «Про запобігання поширенню грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і 

гострих респіраторних захворювань серед населення». Однак на порушення 
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пункту 7.3 Методики зі змісту дослідженого господарськими судами рішення № 

97-рш не вбачається, які визначені цією нормою конкурентного законодавства 

чинники вплинули на встановлення часових меж ринку протягом зазначених двох 

днів з-поміж тритижневого строку карантину (з 02.11.2009 р. до 03.11.2009 р.). 

Водночас у постанові апеляційного господарського суду зі справи встановлено, 

що дефіцит марлевих пов’язок  у м. Хмельницькому розпочався з 31.10.2009 р. 

Водночас, Вищий господарський суд України бере до уваги, що 

господарськими судами у справі не спростовано доводи ТОВ 

«Хмельницьклегпром» про неправильне визначення відповідачем географічних 

меж ринку, зокрема, що це товариство зазнавало значної конкуренції на ринку 

Хмельницької області, оскільки: принаймні два суб’єкта господарювання – 

покупці, з якими за визначенням відділення АМК позивачем було укладено 

нерівнозначні угоди, – знаходились поза визначеними територіальними межами 

ринку, а на території області, за повідомленням Головного управління 

промисловості та розвитку інфраструктури Хмельницької області, діяла значно 

більша частина суб’єктів господарювання, ніж у місті Хмельницьку;  в рішенні № 

97-рш не встановлено, чи здійснювали три з шести конкурентів ТОВ 

«Хмельницьклегпром» продаж відповідного товару протягом 02.11.2009 р. до 

03.11.2009 р., хоча й не виробляли його впродовж цього терміну; в згаданому 

рішенні не зазначено мотиви виключення з числа конкурентів суб’єктів 

господарювання, які виготовляли товар з сировини держрезерву, та не визначено 

об’єми товару, що реалізувався на ринку [408]. 

В попередній частині роботи ми вже вказували на те, що прихильники 

структурного підходу у визначенні економічної сутності конкуренції беруть до 

уваги умови, в яких здійснюється конкуренція. Такі умови називають ринковою 

структурою, яка в свою чергу є диференційованим відображенням реального 

стану конкурентного середовища, в якому взаємодіють виробники, продавці та 

покупці. Водночас слід зауважити, що поняття «ринкової структури» ширше від 

категорії «ринок», тому що охоплює багато моментів ринкової організації всього 
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національного господарства, і його не можна зводити до ринку в звичайному його 

розумінні. 

При цьому варто вказати на дві обставини. По-перше, саме під впливом 

структурного підходу сформувалася теорія про типи ринкових ситуацій 

(монополія, досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія). По-

друге, сам стан конкурентного середовища економістами почав досліджуватися з 

урахуванням структури ринку, тобто кількості та розміру фірм, характеру 

продукції (диференційована чи стандартизована), наявності (відсутності) бар’єрів 

входження чи виходу з ринку та доступності ринкової інформації.  І в залежності 

від їх поєднання тип ринкової структури може мати вигляд досконалої (вільної) 

чи недосконалої (монополія, монополістична конкуренція та олігополія) 

конкуренції.  

Своєю чергою надбання економічної теорії щодо конкуренції також 

знайшли своє відображення в згадуваній нами вище Методиці визначення 

монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку та 

конкретизовані в розроблених Антимонопольним Комітетом України методичних 

матеріалах з питань визначення основних типів товарних ринків 567, п. 13.1.1-

13.1.2 та роз’ясненнях змісту окремих понять, які при цьому використовуються  

[461] .  

Так, умовно можна виокремити кількісні та якісні показники структури 

ринку. Зокрема, кількісними показниками є: кількість суб’єктів господарювання, 

що діють на ринку (п.4.4 Методики); частки господарюючих суб’єктів, що діють 

на відповідному ринку (п.8 Методики); показники рівня ринкової концентрації 

(коефіцієнт ринкової концентрації (CR), індекс ринкової концентрації 

Херфіндаля-Хіршмана (ННІ), ступінь (рівень) монополізації ринку, індекс 

Лернера (ІЛ) та індекс Лінда (L)) [567, п.12]. До якісних показників відносяться: 

умови вступу на ринок потенційних конкурентів: а) наявність потенційних 

конкурентів (п.9.1. Методики); б) наявність бар’єрів  вступу на ринок 



105 

 

 
 

(п.9.2Методики); в) відкритість ринку для зовнішніх постачальників (п. 6.3 

Методики).  

Окремими економістами висловлюється пропозиція про доцільність у 

практиці вітчизняного антимонопольного контролю в контексті концентрації та 

монополізму основну увагу надавати коефіцієнту концентрації, індексу 

Херфіндаля-Хіршмана та ступеню відкритості ринку [188, с. 10]. Хоча варто 

зазначити, що саме два перші кількісні показники на практиці активно 

використовуються при дослідженні стану конкурентного середовища 

(високонцентравоні, помірноконцентровані та неконцентровані ринки), в якому 

перебуває суб’єкт(ти) господарювання.  

Необхідно наголосити на тому, що здійснення аналізу структури та стану 

ринку є обов’язковим не тільки при встановленні ознак монопольного 

(домінуючого) становища суб’єкта господарювання у справах про зловживання 

ним, але й рекомендується Антимонопольним комітетом України у справах, 

пов’язаних з оцінкою узгоджених дій у вигляді створення об’єднання щодо 

можливого обмеження ними конкуренції [505, п.7].  

Варто зауважити, що в залежності від типу ринкової ситуації відбувається 

диференціація видів конкурентної поведінки. 

Для досконалої конкуренції характерним є множинність відособлених 

товаровиробників,  відсутність бар’єрів входження чи виходу з нього як для 

продавців, так і для покупців, стандартизованість продукції, відсутність контролю 

за цінами з боку споживачів чи продавців та вільний доступ до ринкової 

інформації. В умовах досконалого ринку товари виробляються з мінімальними 

витратами, а ціни прирівнюються до максимальних на них витрат. 

На відміну від досконалої конкуренції для монополії як ринкової 

структури характерним є наявність одного виробника і множинність споживачів, 

випуск унікальної продукції, яка не має ефективних замінників, ускладнення 

бар’єрів входження на ринок через монополію на джерела сировини, на 

транспортні засоби, на кредити, канали розподілу,  одноосібний диктат цін та 
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обсягу виробництва. Монополії характерні для такого ринкового середовища, в 

якому існують певні перешкоди доступу на ринок. В свою чергу ринкове 

панування продавців має прояв: одного – через монополію; кількох – через 

олігополію, а ринкове панування покупців має прояв: одного – через монопсонію; 

кількох – через олігопсонію.  

В практичному ж аспекті варто пам’ятати про існування ідеальної 

(досконала конкуренція та монополія) та реальної (монополістична конкуренція 

та олігополія) структури ринку. Це пов’язано, передусім, з тим, що в чистому 

вигляді досконала конкуренція та монополія є явищем рідким і виступають як  

ідеальні абстрактні типи ринкової структури. Прикладне значення знання їх ознак 

є передумовою аналізу специфічних проявів неідеальної конкуренції та дає 

можливість виявити і проаналізувати прояви недобросовісних методів 

антиконкурентної практики та з’ясувати систему обмежень (бар’єрів), які 

виникають на шляху отримання прибутку, виявити відповідні методи ведення 

недобросовісної ринкової практики і, як результат – вибрати адекватні їм засоби 

запобігання, протидії чи обмеження. 

І на кінець на олігополістичному ринку функціонує невелика кількість 

суб’єктів господарювання з ознаками ринкової влади, які діють на ринку 

диференційованої чи/та стандартизованої продукції. В умовах олігополістичного 

ринку цінова конкуренція підміняється диференціацією продукції. А тому існує 

можливість використання різних варіантів цінової політики з урахуванням 

характеру товарів та урахування дій інших провідних товаровиробників. Власне 

нецінова конкуренція є типовою при диференціації товарів. Наприклад, багато 

промислових товарів – сталь, цинк, мідь, свинець, технічний спирт – є 

стандартизованими продуктами у фізичному розумінні і виробляються в умовах 

олігополії. З іншого боку, багато галузей, що виробляють споживчі товари 

(автомобілі, цигарки, побутові електричні прилади), є диференційними 

олігополіями. В цілому, в умовах олігополії контроль над цінами обмежений 

взаємною залежністю її учасників і є значним при таємній змові, існують суттєві 
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бар’єри доступу на ринок з боку потенційних конкурентів та обмеження щодо 

доступу до інформації.  

Прикладом законодавчого регламентування інституту колективної 

монополії (олігополії) є положення п. п. 4-5 ст.12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». А саме, монопольним (домінуючим) становищем 

вважається становище кожного із кількох суб’єктів господарювання, якщо 

стосовно них виконуються такі умови: 1) сукупна частка не більше ніж трьох 

суб’єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на 

ринку, перевищує 50 відсотків; 2) сукупна частка не більше ніж п’яти суб’єктів 

господарювання, яким на одному  ринку належать найбільші частки на ринку, 

перевищує 70 відсотків – і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не 

виконуються умови частини четвертої цієї статті. Вважається, що кожен із двох 

чи більше суб’єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище 

на ринку товару, якщо стосовно певного товару між ними немає конкуренції або є 

незначна конкуренція і щодо них, разом узятих,  виконується одна із умов: на 

цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції 

внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання 

щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для 

доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших 

обставин [181]. Виходячи з необхідності підтримки в умовах функціонування 

олігополістичних ринків конкуренції між малим і середнім підприємництвом з 

великим, в такий спосіб держава намагається подолати протиріччя між 

економікою та правом в цілому та, зокрема – вплинути на ринкову політику 

олігополій. 

Наведене вище засвідчує, що по відношенню до учасників колективної 

монополії також запроваджено дію «презумпції домінування», яка може бути 

спростованою при доведенні, що між ними стосовно певного виду товару існує 

значна конкуренція, і при цьому вони (разом узяті), мають на ринку товару 

конкурента (конкурентів) та зазнають значної конкуренції, внаслідок відсутності 



108 

 

 
 

обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо 

закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, відсутності бар’єрів доступу на 

ринок інших суб’єктів господарювання, відсутності пільг чи інших обставин. 

Дослідження ознак наявності колективного монопольного (домінуючого) 

становища в обов’язковому порядку передбачає, по-перше, визначення 

структурних ознак колективного домінування, по-друге, аналіз наявності або 

відсутності значної конкуренції, яку зазнають суб’єкти господарювання, що діють 

на ринку. Останнє передбачає установлення з урахування змісту законодавчого 

визначення поняття «економічна конкуренція», позитивних та негативних ознак 

конкуренції 181, п. 1.6.  

Отже, при визначенні колективної монополії великого значення набуває 

аналіз поведінкової складової її суб’єктів, що також є свідчення поєднання 

економіки та права  при встановленні меж державного впливу на процеси 

конкуренції. 

Наприклад, Банком (в особі його філії) було подано позов про визнання 

недійсним розпорядження територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, яким Банк визнавався таким, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку «надання послуг розрахунково-касового 

обслуговування населення» в частині приймання комунальних платежів у межах 

області, в якій діяла відповідна філія. Постановою Вищого господарського суду 

України від 04.12.2007 р. № 1/57-26/12 було скасовано рішення та постанову 

попередніх судових інстанцій на підставі того, що ними не з’ясовано й не 

відображено в оскаржуваних судових рішеннях, чи доведено Банком (в особі його 

філії) згідно з вимогою абз.4 ч. 5 ст. 12 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» невиконання щодо нього умов частини четвертої цієї статті. 

Обов’язок з такого доведення зазначеною нормою цього Закону (абз.4 ч. 5 ст. 12) 

покладається саме на суб’єкта господарювання [448, п.10].  

Таким чином, правовий аналіз олігополії пов’язаний з аналізом наслідків, 

обумовлених взаємною залежністю господарюючих суб'єктів, що діють на 
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олігополістичному ринку. Для олігополії характерною є висока ступінь 

концентрації виробництва. Зазвичай ціни на такому ринку жорсткі та змінюються 

рідше, а ніж на інших ринках.  

В олігополії існує такий вид контролю за цінами – лідерство в цінах (чи 

мовчазна таємна змова). Ця ситуація виникає в тому випадку, якщо на 

олігополістичному ринку з’являється домінуюча фірма, яка починає диктувати 

свої умови всім іншим підприємствам, котрі вимушені автоматично знижувати чи 

підвищувати свої ціни слідом за лідером, не дивлячись на те, що це негативне 

відображається на їх прибутку чи рентабельності. Це дозволяє учасникам 

олігополістичного ринку уникати цінової війни, і як наслідок – спаду виробництва 

на цій основі, повністю контролювати ринок та мати постійне зростання 

прибутку, перешкоджати появі на своєму ринку конкурентів. 

Надаючи юридичну характеристику тій чи іншій ринкові структурі, ми 

постійно згадували про такий елемент ринку, як ціна. Досить слушною є позиція 

відомого економіста М. Буйї щодо розуміння конкуренції як такої ситуації на 

ринку, котра сприяє вільному формуванню цін та дії законів попиту та пропозиції 

[60, с. 81]. Чинники (попит чи/та пропозиція), які впливають на її формування та 

тип продукції (стандартизований чи диференційований), який знаходиться в 

ринковому обігу обумовлюють методи ведення конкуренції – цінові та нецінові.  

В літературі відзначається, що ступінь розвитку конкуренції може бути 

оцінений, перш за все, на основі дослідження структури товарного ринку [247, с. 

11]. В свою чергу виявлення рівня його монополізації надає можливість оцінити 

структурні передумови конкуренції в національній економіці. 

Власне дослідження структурних передумов конкуренції в економіці 

України здійснюється шляхом співвідношення сукупних часток підприємств, що 

діють на ринках різних типів, у загальному обсязі реалізованої продукції. В свій 

час О. Костусєв обґрунтував доцільність виділення чотирьох груп ринків, які 

наразі взяті за основу аналітиками Антимонопольного комітету України: 1) 

«чистої монополії», на яких частка найбільшого суб’єкта господараювання 



110 

 

 
 

перевищує 90 %; 2) з ознаками індивідуального домінування  – наявність суб’єкта 

господарювання з ринковою часткою від 35 до 90 % ; 3) з ознаками «жорствої» 

олігополії, де частка трьох найбільших підприємств перевищує 50 %; 4) з 

конкурентною структурою [244, с. 123-127]. 

Наприклад, за результатами розрахунків щодо ринків України, здійснених 

на основі опрацювання даних щодо загальнодержавних та регіональних 

укрупнених ринків, проведеного Антимонопольним комітетом України, можна 

відслідкувати динаміку структурних передумов конкуренції в Україні за 2001 – 

2013 роки, відображену у  Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Структурні передумови конкуренції в економіці України 

 

Отже, умови обороту товарів на відповідному товарному ринку залежать, 

зокрема, як від тієї частки ринку, яку займає учасник конкурентних 

правовідносин, так і стану конкуренції на ринку в цілому. У зв’язку із викладеним 

варто актуалізувати наступні два моменти. По-перше,  перед тим, як застосувати 

відповідні норми законодавства про захист економічної конкуренції, органи 

Антимонопольного комітету України вивчають рівень та ступінь розвитку 

Тип ринків 

Частка підприємств, що діють на ринку певного типу, у 

загальному обсязі виробництва (реалізації) у відсотках на початок 

2001 

 р.  

2004  

р. 

2005 

 р.  

2007  

р. 

2008 

 р. 

2009  

р. 

22010 

р. 

2011 

 р. 

2012  

р. 

2013  

р. 

2014 

 р. 

З конкурентною 

структурою 
53,9 54,3 55,4 53,1 56,7 54,3 48,3 49,8    49,2 45,7 47,4 

Олігополія 11,6 15,3 13,6 14,4 12,0 16,6 12,5 15,4 17, 7 16,9 15,4 

З ознаками 

індивідуального 

домінування 

22,7 19,9 22,1 25,8 25,6 22,6 30,7 27,6 25,9 29,9 25,4 

«Чиста» монополія 11,8 10,5 8,9 6,7 5,7 6,5 8,5 7,2 7,2 7,5 11,8 
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економічної конкуренції. Тобто визначається не відсутність монополізму, а певне 

кількісне співвідношення між секторами, в яких панують конкурентні відносини, і 

секторами, в яких конкуренцію обмежено або усунено (монополізованими). 

Показниками, аналіз яких дозволить оцінити стан конкуренції та монополізму в 

економіці України, є кількість та питома вага монополізованих товарних ринків та 

суб’єктів господарювання, що займають на них монопольне становище.  

По-друге,  відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» факт антиконкурентних узгоджених дій  може 

встановлюватися і на основі економічного аналізу ринку, а саме 

«антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення  суб’єктами 

господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку, які призвели чи можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо 

аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для 

вчинення таких дій (бездіяльності)». 

З огляду на наведені у Таблиці 1 дані можна стверджувати, що наразі як 

ніколи зростає необхідність активізації державних заходів щодо підтримки та 

захисту конкуренції в України. Тому невипадково, що Національним планом дій 

на 2012 рік із запровадження Програми економічних реформ України на 2010 – 

2014 роки, затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 

187 [339], закріплено два важливих завдання, спрямованих на кардинальну зміну 

ситуації у сфері конкурентної політики. Антимонопольний комітет визначено 

головним розробником двох законопроектів – «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2013-2023 роки» та «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання», метою яких є розвиток 

конкуренції у державі та мінімізація негативного впливу на конкуренцію у сфері 

державної допомоги. 

Про повне досягнення  запланованих заходів у сфері конкуренції свідчить 

схвалена 19 вересня 2012 р. Кабінетом Міністрів України
 

Концепція Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки 
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[227] та прийнятий Верховною Радою 1 липня 2014 року Закон України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» [442]. 

У зв’язку із зазначеним нами вище, цілком слушною є позиція Н.Ю. 

Круглової про те, що ступінь конкуренції залежить від: економічної моделі 

(якості) ринку (досконалий чи недосконалий ринок); форми ринку по кількісному 

розподілі учасників на стороні попиту та пропозиції (поліполія, олігополія, 

монополія); стадії життєвого циклу товару, представленого на ринку; мотивів 

конкуренції, якими керуються продавці та покупці; типу підприємницьких 

реакцій на зміни на ринку; ступеню втручання держави в економічні процеси, 

корті здійснюються на рину, та низки інших факторів [257, с. 325-326].  

Існування різних типів ринкових структур передбачає вирішення на 

законодавчому рівні питання про те, яку конкуренцію необхідно при цьому 

захищати − досконалу (вільну) чи недосконалу та водночас збалансувати приватні 

та публічні інтереси на тих ринках, які перебувають у стані монополії чи 

олігополії. Тому засобом компенсації чинників, що спричиняють неефективність 

ринків, на думку С.О. Черненко, є державне втручання (але, як ми вважаємо, 

правильніше говорити про державний вплив на процеси конкуренції), яке в 

економічній теорії розглядається як окремий випадок більш широкого явища, що 

прийнято визначати як державне регулювання ринків. Державне регулювання 

ринків у широкому трактуванні, продовжує автор, характеризується як система 

економічних, адміністративних та нормативно-законодавчих заходів, що 

здійснюються державними органами з метою забезпечення збалансованого та 

стійкого розвитку системи ринків та її адаптації до умов, що змінюються [625, с. 

112].  

Отож, підсумовуючи результати цієї частини дослідження можна 

стверджувати, що поняттям «конкуренція» охоплюється не лише процес 

змагання, але й стан ринку, в якому він відбувається. Водночас в сучасній 

ринковій економіці конкуренція та монополія неминуче і суперечливо 

співіснують як показники для суб’єктів господарювання. Конкуренція є 
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необхідним і важливим елементом ринкового механізму, але її характер та форми 

різні на різних ринках і в різних ринкових ситуаціях. Звідси − вірна оцінка 

ринкової ситуації дає можливість визначити рівень її конкурентоспроможності чи 

монополізації. 

Власне прагнення законодавця вдосконалити умови конкуренції не 

переслідує мету досягнення ідеальної конкуренції. Так, аналізуючи  преамбулу до 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» хочеться звернути увагу на 

такі слова: «Цей Закон… спрямований на забезпечення ефективного 

функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин». 

В такий спосіб законодавець намагається створити правові засади вдосконалення 

умов конкуренції шляхом запровадження дії «презумпції ефективної 

(правомірної) конкуренції». І саме Концепція Загальнодержавної програми 

розвитку конкуренції на 2014-2024 роки ще раз підтвердила право на її існування 

шляхом вказівки на те, що забезпечення розвитку конкуренції на товарних ринках 

є важливим фактором підвищення ефективності функціонування таких ринків та 

економіки в цілому. 

Вважаємо, що наслідком розв’язання проблеми необхідності підтримки та 

захисту конкуренції в умовах існування проаналізованих нами типів ринкових 

структур є поява у конкурентному законодавстві низки оціночних понять, зокрема 

«значна конкуренція», «позитивний ефект для конкуренції» тощо. Рано чи пізно 

вони набувають правового значення як регулятор господарських та інших 

правовідносин чи підстава для аргументування позиції в суді та при прийнятті 

управлінських рішень. 

 Отже, законодавче визначення «ринку товару» є не тільки лише 

юридичним терміном, але й важливим інструментом економіко-правового 

аналізу, який необхідно проводити в кожному конкретному випадку на предмет 

встановлення ознак правопорушень у сфері конкуренції. В цілях застосування 

норм конкурентного законодавства важливого значення набувають не відносини, 

пов’язані із реалізацією товарів на ринку, а відносини, котрі пов’язані із умовами 
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обороту товарів на ринку. А ці умови знаходяться у прямій залежності із умовами, 

в яких здійснюється конкуренція – ринковою структурою в цілому та ринковою 

часткою суб’єкта господарювання зокрема. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Спираючись на проведений аналіз правових джерел і наукової 

літератури та з урахуванням поєднання у ринковій системі стихійного та 

цілеспрямованого державного регулювання, для позначення ролі держави при 

регулюванні відносин у сфері конкуренції пропонується застосування терміну 

«державна підтримка та захист у сфері конкуренції» як системи організаційно-

правових заходів регулювання поведінки учасників відносин у сфері конкуренції, 

пов’язаних як із створенням умов ефективного функціонування ринку в цілому, 

так із доповненням чи коректуванням дій ринкових регуляторів. Ураховуючи 

виключно економічну природу конкуренції та з огляду на дискусійність питання 

про можливість безпосереднього правового її регулювання, пропонуємо як об’єкт 

державного регулювання розглядати саме сферу конкуренції, тобто ту частину 

сфери суспільного виробництва в межах товарних ринків (сектор економіки), в 

якій відбувається взаємодія, в тому числі шляхом змагання, суб’єктів 

господарювання з метою набуття ринкових (конкурентних) переваг над іншими 

суб’єктами господарювання.  

2. З огляду на визнання провідної ролі держави як активного учасника 

економічного устрою та водночас суверена, котрий має свій господарських 

інтерес, обґрунтовано, що державний вплив на процеси конкуренції є: 1) формою 

охорони як приватних, так і публічних інтересів в умовах змішаної економіки; 2) 

елементом в механізмі реалізації свободи підприємницької діяльності та 

договору; 3) органічним поєднанням  саморегулювання конкурентного ринку та 

державного впливу на поведінку його учасників; 4) правовою формою 

встановлення господарського порядку у сфері конкуренції. Установлено, що 

категорія «публічного» інтересу може мати широке та вузьке значення. Вузьке 
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його розуміння ототожнюється із власне державними інтересами, а у широкому 

розумінні – з інтересами суспільства, зокрема споживачів, забезпечення 

економічного добробуту яких можливе лише за умов ефективного 

функціонування економіки країни. 

3. Крізь призму причинно-наслідкового зв’язку, проаналізовано взаємодію 

та взаємообумовленість економіки та права при встановленні меж державного 

впливу на процеси конкуренції та установлено, що економіка – його зміст, а право 

– його форма. Обґрунтовано, що право як соціальне явище, по-перше, тісно 

пов’язане із станом суспільного розвитку, оскільки закріплює, підтримує та 

охороняє ті економічні відносини, що склалися в державі та, зокрема, виступає 

стимулюючим фактором тих відносини у виникненні та розвитку яких вона 

зацікавлена.  

По-друге, оскільки право є своєрідним «лакмусовим папірцем» виявлення 

потреб економічного розвитку, зростання економіки та набуття відповідних 

економічних показників, реалізація його економічної функції відбувається, 

зокрема через систему вимог, встановлених на рівні публічно-правового 

регулювання відносин у сфері конкуренції. Саме в них відбувається екстраполяція 

економічних функцій держави, обмеження яких і буде визначати межі державно-

правового регулювання втручання в процеси конкуренції. 

По-третє, узгодження  економічних функцій держави із приватним правом 

та забезпечення адекватної правової форми економічних змістовних відносин 

відбувається шляхом встановлення та посилення суспільного господарського 

порядку (правового порядку) в цілому, та у сфері конкуренції зокрема. 

Використовуючи, зокрема телеологічний та логічний способи тлумачення норм 

права установлено, що у преамбулі до Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» містяться положення, що свідчать про запровадження законодавцем 

дії «презумпції ефективної (правомірної) конкуренції». В такий спосіб право 

збалансовує процеси державного регулювання і об’єктивного функціонування 
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інститутів самоорганізації ринкового обігу.  Водночас умови ефективного 

функціонування економіки стають об’єктом правового захисту в цілому. 

4. Застосований у роботі метод юридичної герменевтики дав можливість 

зрозуміти глибинний зміст поняття «економічна конкуренція (конкуренція)», яке 

сформульоване в абз. 2 ст. 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». Нами підтверджена імплементація в законодавче визначення 

поняття «економічна конкуренція (конкуренція)» елементів економічних 

концепцій поведінкового (змагання), функціонального (здобуття завдяки власним 

досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання) та структурного 

(споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 

продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати 

умови обороту товарів на ринку) підходів та сприйняття судовою практикою 

структурних та поведінкових показників для оцінки стану конкурентного 

середовища. Така позиція законодавця яскраво засвідчує необхідність врахування 

діалектичної взаємодії економіки та права при встановленні меж державного 

регуляторного впливу на процеси конкуренції. 

5. Виходячи із помилковості розуміння (на законодавчому та 

доктринальному рівнях) змісту правового розуміння економічної конкуренції як 

(1) змагальності, (2) процесу зайняття господарською діяльністю, в тому числі з 

метою одержання прибутку, (3) природного для ринкових умов стану економіки 

пропонуємо за доцільне в Законі України «Про захист економічної конкуренції» 

викласти легальне його визначення у редакції: «економічна конкуренція 

(конкуренція) – це стан ринку, для якого характерними є взаємодія суб’єктів 

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над 

іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти 

господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, 

покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту 

товарів на ринку». Вважаємо, що це дозволяє правовим полем охопити всі 

процеси ринкової взаємодії, в тому числі змагання, з урахуванням особливостей 
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ринкової структури, а також надати належну оцінку діям (бездіяльності) суб’єктів 

господарювання крізь призму умов їх здійснення в правомірній (добросовісній) 

моделі ринкової поведінки, що включають дослідження мети та аналіз результату 

ринкової поведінки суб’єктів господарювання. 

6. На відміну від поняття «економічна конкуренція (конкуренція)» 

законодавець не надав визначення терміну «монополія» з огляду на його 

економічну сутність. Однак в цілях реалізації окремих норм конкурентного 

законодавства у ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» він 

вказав на загальні (з ринковою часткою понад 35 відсотків) та спеціальні (з 

ринковою часткою 35 і менше відсотків) умови досягнення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єкта господарювання шляхом різного поєднання 

кількісних та якісних критеріїв монополізму. Аргументовано, що в основу 

визначення монопольного (домінуючого) становища закладено дію спростовної 

«презумпції домінування». Практичне її застосування полягає у вирішенні 

питання про розподіл обов’язку  доведення чи/або спростування наявності 

монопольного (домінуючого) становища в діях суб’єкта господарювання: 

доведення цього факту  − обов’язок антимонопольного органу; спростування 

цього факту – право суб’єкт господарювання. Такий прийом аналогічний 

загальновизнаній презумпції правомірності діянь учасника правовідносин доти, 

доки стороною звинувачення не буде доведено інше та є логічним продовженням 

дії презумпції ефективної (правомірної) конкуренції. 

7. Ураховуючи те, що визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єктів господарювання  здійснюється в певній послідовності дій, визначених в 

затвердженій розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

05.03.2002 р. № 49-р Методиці визначення монопольного (домінуючого) 

становища суб’єктів господарювання на ринку, пропонується їх згрупування у 

стадії, які умовно можна поділити на: 1)  підготовчу стадію, в межах якої 

відбувається збір загальної інформації як основи визначення  відповідного (або 

релевантного) ринку, його суб’єктного складу та обсягу; 2) стадію визначення 
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відповідного (або релевантного) ринку; 3) стадію визначення обсягу  відповідного 

товарного ринку з метою розрахунку ринкової частки суб’єкта (групу суб’єктів) 

господарювання; 4) стадію визначення структури відповідного (або релевантного) 

ринку з метою визначення її типу та доведення чи спростування правової суб’єкта 

(групу суб’єктів) господарювання; 5) стадію встановлення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єкта (групи суб’єктів) господарювання. 

Запропонований нами підхід до виокремлення стадій дає можливість 

краще зрозуміти сутність дій, пов’язаних не тільки із визначенням монопольного 

(домінуючого) становища суб’єктів господарювання, але й з оцінкою структури 

ринку у випадках, визначених конкурентним законодавством. Причому 

господарські суди при розгляді справи мають перевіряти правильність 

застосування антимонопольними органами норм матеріального права – 

конкурентного законодавства, в тому числі і вказаної вище Методики, яка є його 

частиною. 

8. Аналіз сукупності наукових та спеціальних літературних джерел щодо  

співвідношення термінології «монопольне (домінуюче) становище» та 

«монополістичні дії», «монополія» та «домінування», «монополія» та «ринкова 

влада» дозволяє визначити окремі принципові відмінності між ними. 

По-перше, наявність монопольного (домінуючого) становища може 

характеризувати спеціальний (з точки зору додаткових обов’язків, зокрема не 

зловживати ним) статус суб’єкта господарювання як монополіста. Якщо ж дії 

такого суб’єкта господарювання охоплюються ознаками зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем та підпадають під сферу застосування 

ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тоді вони можуть 

бути охарактеризовані як монополістичні. 

По-друге, незважаючи на те, що через категорії монопольного та 

домінуючого становища розкривається сутність монополізації, між ними не 

можна ставити знака рівності. Поняттям «монополія» (кількісний критерій 

монополізму) охоплюється той вид ринкової ситуації (структури ринку), в якій 
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конкуренція абсолютно відсутня. Поняттям «домінування» (якісний критерій 

монополізму) охоплюються ринки хоча і з незначною, але конкуренцією. 

По-третє, категорії «монополія» та «ринкова влада» вказують на 

передбачені у ст.12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

загальні та спеціальні умови досягнення монопольного (домінуючого) становища 

суб’єкта господарювання. Беручи до уваги, що наявність ринкової влади є 

спеціальною передумовою виникнення домінуючого становища у суб’єкта 

господарювання з ринковою часткою 35 і менше відсотків, з метою встановлення 

нижньої межі домінування в цілях запровадження кількісного критерію ринкової 

влади пропонуємо п. 10.3 Методики визначення монопольног (домінуючого) 

становища суб’єктів господарювання на ринку доповнити положенням: 

«Вважається, що суб’єкт (суб’єкти) господарювання зазнає(ють) значної 

конкуренції, коли частка на ринку, яка належить конкуренту(ам), перевищує(ють) 

5 відсотків».  

9. Ураховуючи, що поняття ринкової структури (умов здійснення 

конкуренції) ширше від категорії «ринок», існують різі методи дослідження  

стану конкурентного середовища. Так, методи  дослідження структури ринку 

ґрунтуються на співставленні кількісних та якісних показників та є підґрунтям 

визначення типу (моделі) ринку (ідеальна конкуренція, монополістична 

конкуренція, монополія, олігополія). Установлено, що під впливом надбання 

економічної теорії щодо різних підходів до визначення сутності поняття 

«економічна конкуренція», судовою практикою були сприйняті структурні та 

поведінкові показники, що характеризують стан конкуренції на ринку.  

10. Доведено, що, по-перше, від правильного дослідження меж 

(об’єктивних, просторових та темпоральних) товарного ринку та аналізу 

чинників, що зумовлюють його, залежить результативність найбільш точного 

визначення монопольного становища суб'єкта господарювання відповідно до 

ст.12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» і, як результат, –  
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можлива кваліфікація його дій на предмет зловживання таким становищем (ст.13 

цього Закону).   

По-друге, потреба володіти методами ринкового аналізу зумовлена тим, 

що суб'єкт господарювання зацікавлений уміти самостійно визначати наявність чи 

відсутність у нього ринкової частки 36 і більше відсотків як у разі здійснення дій, 

які містять ознаки зловживання монопольним (домінуючим) становищем, так і в 

разі здійснення узгоджених дій разом з діловими партнерами (ст. 12-13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції») або в процесі концентрації їх 

капіталу (ст. 22-25 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

По-третє, правильне визначення структури ринку, зокрема товарного 

ринку, є важливим показником різного ступеня обмежень конкуренції, а саме: 

здатності узгоджених дій відчутно обмежувати реальну чи потенційну 

конкуренцію (ч. 1 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»); 

суттєво обмежувати конкуренцію (ст.7; ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 10; ч. 1 ст.12; ч. 1 ст.25 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»); показниками 

монопольного (домінуючого) становища (ст.12; ч. 1, 2 і 3 ст. 13 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції»); монополізації всього ринку або значної 

його частини (п. 5 ст.1 та ч. 1 ст. 25 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»).  

Обов’язок щодо вивчення ринків законодавцем покладається на суб’єктів 

господарювання. 

11. З’ясовано, що для дослідження ознак наявності колективної монополії 

(п.4-5 ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції») в 

обов’язковому порядку аналізуються поведінкові складові її суб’єктів. Визнання 

монопольного становища суб’єкта, який діє у складі такої групи, автоматично 

тягне за собою і визнання монопольного становища учасника такої групи за час 

фактичного в ній перебування незалежно від розміру його частки на ринку. За 

даних обставин діє спростовна «презумпція домінування»: суб’єкти 

господарювання мають право довести сукупність обставин: 1) наявність між ними 
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значної конкуренції; 2) мають на ринку конкурента (конкурентів); 3) зазнають на 

ринку значної конкуренції. 

12. Порівняльно-правовий і функціональний аналіз положень преамбули і 

ч.1. ст.1 та ст. 2 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

абз. 2 ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також п.4 ч.1 

ст.3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» дозволяє зробити 

висновки щодо: 1) запровадження законодавцем дії презумпції добросовісної 

поведінки у сфері конкуренції в цілому та, зокрема, формулювання 

презумптивного припущення про можливу недобросовісність учасників 

ринкового обігу шляхом окреслення сфери застосування Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»; 2) умовної співвідносності понять 

«добросовісна конкуренція» та «економічна конкуренція (конкуренція)» як 

родового (в якості загальної нормативної вимоги до суб’єктів ринкової взаємодії з 

елементами морально-етичних істин емпіричного рівня в умовах соціально 

орієнтованої економіки) та видового (в якості основи правового господарського 

порядку у конкуренції).  

13. Оскільки межі державного впливу на процеси конкуренції повинні 

визначатися тими обов’язками, які бере на себе держава, пропонуємо внести 

зміни до чинного законодавства: 

− Перше речення ч.2 ст. 42 Конституції України після слова «держава» 

доповнити словами «здійснює підтримку», а слово «у підприємницькій» замінити 

на «у господарській» та викласти у такій редакції: «Держава здійснює підтримку 

та забезпечує захист конкуренції у господарській діяльності». 

− В ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

вилучити слова «є державним органом із спеціальним статусом», слово «у 

підприємницькій» замінити на «у господарській», а після слів «метою діяльності 

якого є» доповнити слово «підтримка» та викласти у такій редакції: 

«Антимонопольний комітет України є центральним органом виконавчої влади, 

метою діяльності якого є підтримка та забезпечення державного захисту 
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конкуренції у господарській діяльності та у сфері державних закупівель». 

− Змінити назву ст. 18 ГК України та викласти її в такій редакції: 

«Стаття 18. Державна підтримка та захист у сфері конкуренції 

1. Держава несе відповідальність за стан забезпечення ефективного 

функціонування економіки України та здійснює організаційно-правові заходи 

щодо підтримки та захисту у сфері конкуренції, що пов’язані із її розвитком, в 

тому числі засобами стимулювання розвитку конкурентного середовища, та із 

доповненням чи коректуванням дій ринкових регуляторів. 

2. Під сферою конкуренції у цьому Кодексі розуміється та частина сфери 

суспільного виробництва в межах товарних ринків України (сектор економіки), в 

якій відбувається взаємодія, зокрема шляхом змагання, суб’єктів господарювання 

з метою набуття ринкових (конкурентних) переваг над іншими суб’єктами 

господарювання. 

3. Державна політика у сфері конкуренції здійснюється уповноваженими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

4. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам 

адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадовим особам 

забороняється приймати акти та вчиняти дії, які призводять або можуть призвести 

до створення перешкод (обмежень) для ефективної конкуренції чи  її спотворення. 

Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення 

національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів. 

5. Державний контроль за додержанням законодавства про захист 

економічної конкуренції, захист інтересів суб’єктів господарювання та  

споживачів   від   його   порушень здійснюється органами Антимонопольного 

комітету України».  
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РОЗДІЛ 2 

 

КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК НОРМАТИВНА 

ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 

КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Мета та задачі конкурентного законодавства 

 

Апріорі як різновид соціального нормативного регулятора, право впливає 

на різноманітні сфери життєдіяльності суспільства, держави і людини. 

Правотворчість, пише російський теоретик права, професор С.С. Алексєєв, є 

головним каналом впливу державної влади на соціальне життя через механізм 

правового регулювання і у зв’язку з цим – головний канал надання нормам 

юридичної сили, значення критерію правомірності поведінки [12, с. 307]. 

Водночас рушійною силою правотворчості є соціальні інтереси. Завдяки вияву і 

формуванню їх в праві відбувається збалансування та санкціонування цих 

інтересів (юридична рівновага).  

Тож цілком погоджуємося із висновком О. Я. Курбатова, що право як 

інституційний нормативний регулятор є засобом (інструментом) погодження 

інтересів [269, с. 71]. Водночас академік ААПрН України О.Д. Крупчан 

наголошує, що загальний публічний інтерес має визначити влада для 

забезпечення дієвого правового регулювання всіх елементів соціальної системи 

суспільства, є усередненим приватним інтересом, що складається з окремих 

приватних прав і інтересів юридично рівних осіб, які існують не тільки у єдності, 

а й протиріччі [258, с. 15]. 

Ведучи мову про необхідність державної підтримки та захисту 

конкуренції в Україні, вважаємо за необхідне вказати на неприпустимості 

ототожнення регулятивних функцій права в суспільному житті із прямим ручним 

регулюванням відносин у сфері економіки навіть якщо воно набуває форму 
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імперативних приписів як норм права. Правові норми лише опосередковують 

економічні важелі державного регулювання, забезпечують їх застосування в 

загальній системі державного регулювання економіки. Більше того, у сфері 

економіки, особливо ринкової, правові норми – це переведені на юридичну мову 

економічні закономірності. 

З огляду на вказане нами вище солідаризуємося, що законодавство 

відображає об’єктивну реальність більш безпосередньо, ніж інші суб’єктивні 

показники, воно прямо зорієнтовано на втілення в дійсність, а правове 

регулювання суспільних відносин стає ефективнішим настільки, наскільки воно 

точніше виражає економічні та політичні умови, процеси та потреби розвитку 

суспільства [194, с. 20]. 

Попри об’єктивну обумовленість державної підтримки та захисту 

конкуренції в Україні, вона має свій стрижень – стратегію та тактику  (задачі). 

Нормативною основою державного впливу на економіку є конкурентне 

законодавство, яке послідовно їх проводить у преамбулах та деталізує у задачах. 

Вочевидь, для визначення меж такого впливу на процеси конкуренції необхідно 

окреслити мету та виокремити задачі конкурентного законодавства.  

Для кращого розуміння його мети та задач, напрямків взаємодії та 

прикрих розбіжностей, вважаємо за доцільне розглянути питання еволюції власне 

поняття «конкурентне законодавство». 

У своїх попередніх наукових дослідженнях ми наголошувати на тому, що 

антимонопольне законодавство є одним із важелів впливу на підприємницьку 

діяльність та водночас правовим засобом регулювання співвідношення між 

конкуренцією та монополією, а також установлення ринкових правил поведінки 

[238, с. 14]. На позицію Л.Р. Білої антимонопольне законодавство регулює 

суспільні відносини в сфері антимонопольної політики і антимонопольного 

регулювання [47, с. 10]. 

Слід зауважити, що на терені розвитку юридичної науки після 

проголошення незалежності України Л.Р. Біла та Н.М. Корчак започаткували 
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наукові дослідження в сфері антимонопольної політики і антимонопольного 

регулювання. На час підготовки відповідних дисертаційних робіт правове 

регулювання монопольної діяльності та недобросовісної конкуренції 

зосереджувалося в одному нормативному акті – Законі України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності» від 18 лютого 1992 року. Звідси і назва відповідного законодавства – 

антимонопольне, в якому були консолідовані правові норми як щодо обмеження 

монополізму, так норми про недобросовісну конкуренцію. І тому автоматично до 

правопорушень в сфері монопольної діяльності вище зазначені автори відносили 

монопольні дії та недобросовісну конкуренцію. Це з одного боку. З іншого, і Л.Р. 

Біла, і Н.М. Корчак піддали критиці об’єднання в одному законі норм щодо 

монополістичних дій та недобросовісної конкуренції за ознаками різної правової 

природи та різних об’єктів, на які вони посягають [47, с. 19; 238, с. 12-13]. У тому 

відображена їх спільна генетика, − монополізм і його протилежність – 

конкуренція: антимонопольне та антиконкурентне законодавство. 

Починаючи з 1995 року у вітчизняній літературі простежується тенденція 

щодо визначення регулятивної спрямованості норм про недобросовісну 

конкуренції − сприяння формуванню та розвитку вільної, добросовісної 

конкуренції [152 , с. 11]. Однак, незважаючи на те, що з прийняттям Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», відбулась диференціація 

правового регулювання сфер правового регулювання шляхом виокремлення 

монопольної діяльності та недобросовісної конкуренції, окремі українські автори 

продовжували як вказаний закон, так і Закон України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності» іменувати «антимонопольне законодавство» [298, с. 8]. 

Використання терміну «антимонопольне законодавство» в свій час набуло 

поширення і в російській юридичній літературі (К.Ю. Тотьєв [578, с. 41-42], О. 

Шальман [629, с. 17], О.І. Колєсов, О.В. Ісаєнко та А.В. Ісаєнко [211, с. 73], Г.В. 

Пономаренко [388, с. 25], І.В. Дойніков [140, с. 146],  І.В.Князєва [199, с. 115], В. 
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О. Коробов [231, с. 23], Л.Е. Гукасян [115, с. 9, 143]). Поясненням чого став 

перший Закон Російської Федерації «Про конкуренцію і обмеження монопольної 

діяльності на товарних ринках» від 22 березня 1991 року, в якому також 

об’єднувалися норми як про обмеження монопольної діяльності, так і норми про 

недобросовісну конкуренцію. А тому, зазвичай, в літературі вказаний Закон  

іменувався антимонопольним законом.  

Водночас окремими авторами цей же закон розглядався як основа для 

формування конкурентного, в тому числі антимонопольного законодавства [199, 

с. 5]. З цього приводу цілком слушним є зауваження О. Шальмана про те, що ні з 

юридичного, ні з економічного розуміння є не зовсім точним вживання терміну 

«антимонопольне законодавство» з огляду на те, що Закон РФ «Про конкуренцію 

і обмеження монопольної діяльності на товарних ринках» не має на меті боротьбу 

з монополією як такою і не дає юридичного визначення монополії. А тому 

правильно вживати, як вважає автор, назву «законодавство про конкуренцію» 

[629, с. 19].  

У той же час окремі російські вчені-юристи звертають увагу на те, що 

захист підприємців від нечесної конкурентної боротьби складає особливу 

(самостійну) сферу правового регулювання [423, с. 579, 601; 424, с. 235-244; 150, 

с. 168-182]. Проте йдеться не стільки про захист підприємців, скільки про захист 

споживачів, які потерпають від монополізму і від недобросовісної конкуренції. 

Варто зауважити, що новий Федеральний закон РФ «Про захист 

конкуренції» також оперує поняттям «антимонопольне законодавство», яке 

складається із цього федерального закону, інших федеральних законів, що 

регулюють відносини, які пов’язані із захистом конкуренції, в тому числі із 

попередженням та припиненням монополістичної діяльності та недобросовісної 

конкуренції (ст. 2-3) [349]. Тому невипадково, що і цей Закон, на позицію окремих 

авторів, ототожнюється із антимонопольним законом, Але ураховуючи його 

специфіку, визнається той факт, що норми Закону про конкуренцію все ж 

регулюють різні за своїм змістом відносини (І.А. Шкареденок) [641, с. 4, 13].  
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Однак ще в 1998 році українська вчена Н.О. Саніахметова справедливо 

вказала на проблему розширеного тлумачення антимонопольного законодавства і 

запропонувала антимонопольне законодавство і законодавство про захист від 

недобросовісної конкуренції в сукупності розглядати як конкурентне 

законодавство [531, с.30]. На її погляд основним регулятором економіки повинен 

бути конкурентний ринок, який підтримується конкурентним законодавством 

[534, с.6]. 

В сучасних наукових дослідженнях терміном «антимонопольне 

законодавство» зазвичай позначаються відносини, що пов’язані із реалізацією 

норм Закону України «Про захист економічної конкуренції» [50, с. 18; 188, с. 9, 

15]. Водночас з його прийняттям у вітчизняній юридичній термінології 

закріпилося поняття «конкуренційне законодавство», автором якого став О.І. 

Мельниченко [320, с. 233] і використання якого іноді має місце в судовій практиці 

[451]. Водночас, у своїх працях О.І. Мельниченко може оперувати поняттями 

«законодавство про конкуренцію» чи «законодавство у сфері захисту 

конкуренції» [322, с. 44].  

Враховуючи специфічність положень конкуренційного законодавства, 

професор Д. М. Притика вказав на необхідність розроблення єдиних 

методологічних підходів забезпечення сталої практики застосування норм права 

про захист економічної конкуренції [430, с. 52]. А тому в наукових джерелах 

справедливо наголошено на факті становлення в Україні спеціалізованого 

законодавства, метою якого є ефективний розвиток конкурентного середовища. 

Водночас, актуальним завданням сучасної юридичної науки є остаточне 

визначення назви такого законодавства [177, с. 23]. Само по собі це неприпустимо 

для єдності відносин і чіткості формулювань закону і не добре для доктрини. 

В літературі і на законодавчому рівні  вжито також терміни «нормативно-

правова основа конкуренції і обмеження монополістичної діяльності» [152, с. 345-

353], «конкурентне, антимонопольне законодавство» [363, с. 50; 544, с. 4; 188, с. 

4; 519, с. 6], «законодавство про захист економічної конкуренції» [155, с. 45; 464, 
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ст. 3], «законодавство про захист конкуренції» [79, с. 52], «конкурентне 

законодавство» [16, с. 7; 621, с. 5, 9-10; 649, с. 6; 26, с. 4-6], «антимонопольно-

конкурентне законодавство» [303, с. 49; 608, с. 249; 266, с. 11; 62, с. 5-6, 9-12], 

«господарське конкурентне законодавство» [30, с.4]  

Варто зауважити, що на законодавчому рівні має місце використання 

терміну антимонопольно-конкурентне законодавство [107, ст. 18, ч.3 ст. 19, ст. 40-

4, Глава 28], що на наш погляд є невиправданим. Як нами було встановлено у п. 

2.1.2 першого розділу роботи існування монополій пов’язане з особливостями 

ринкового середовища. Тому як неефективним, так і економічно необґрунтованим 

буде їх заборона.  

Нажаль, слово «антимонопольне» підкреслює репресивну складову 

законодавства по відношенню до монополії як самостійної економічної ринкової 

одиниці. При цьому слід пам’ятати про існування принципової різниці у 

визначенні характеру (регулятивної спрямованості) законодавства з огляду на 

наявність в ньому норм щодо заборони монополій (антимонопольне) чи заборон 

монополістичної (антиконкурентної) практики господарювання (конкурентне).  

Ураховуючи висловлені критичні зауваження щодо введення до 

юридичного використання терміну «антимонопольно-конкурентне 

законодавство» пропонуємо у перерахованих вище нормах ГК України вилучити 

слово «антимонопольне» та залишити лише речення «конкурентне 

законодавство». Тим може бути досягнута вимога чистоти регулювання окремих 

інститутів права. 

Окремими авторами антимонопольно-конкурентне законодавство 

розглядається як конституція ринкової економіки [177], що є перебільшенням з 

огляду на складові господарського законодавства взагалі. Навіть якщо 

відстоювати свої позиції та рівень дослідження, захопленість проблематикою не 

дозволяє нам видавати бажане за дійсне.    

Під час здійснення наукових досліджень окремі автори можуть водночас 

застосовувати кілька із наведених вище понять. Зокрема, О.С. Каштанов, 



129 

 

 
 

обґрунтовуючи актуальність свого дисертаційного дослідження, на першій же 

сторінці автореферату вказує і на законодавство про захист економічної 

конкуренції, і на конкурентне законодавство України, і на антимонопольно-

конкурентне законодавство [192, с. 1]. Як інший приклад можна навести окремі 

праці С.С. Валітова. Так, у своєму навчальному посібнику «Конкурентне право 

України» він спробував визначити конкурентне законодавство як таке, що 

регулює відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління і контролю з суб’єктами 

господарювання; суб’єктів господарювання з іншими суб’єктами 

господарювання, із споживачами, іншими юридичними і фізичними особами у 

зв’язку із економічною конкуренцією [62, с. 8-9]. А згодом, в авторефераті своєї 

докторської дисертації використав поняття «законодавство про захист 

економічної конкуренції» та «антимонопольно-конкурентне законодавство» як 

рівнозначні [62, с. 10, 24]. 

Існує також позиція, що право проти обмеження конкуренції, яке зазвичай 

називається просто антимонопольним (картельним) правом, є, поряд із правом 

проти недобросовісної конкуренції, другою великою сферою так званого 

законодавства про конкуренцію [46, с. 63]. Деякі автори законодавство про 

недобросовісну конкуренцію називають законодавством про конкуренцію 

(конкурентним правом) у вузькому розумінні [667, с. 80; 344, с. 78; 147, с. 118; 15, 

с. 11]. 

Наразі можна стверджувати про розповсюджене застосування саме 

терміну «конкурентне законодавство» як скороченої назви «законодавство у сфері 

захисту економічної конкуренції». Застосування такої термінології окремими 

авторами, і ми з цим погоджуємося, пов’язується із прийняттям Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», який завершує етап переходу від 

антимонопольного законодавства до законодавства в сфері захисту економічної 

конкуренції [336, с. 18]. Водночас, наголошуємо, що воно – частина іншого 
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системного утворення, яке має спільний предмет та метод регулювання, його 

мету, логіку та стримуючі механізми, в тому числі обмеження. 

Тому солідаризуємося із позицією тих науковців, які вважають що саме 

термін «конкурентне законодавство»  найбільш адекватно відтворює зміст тих 

положень, які входять до його складу  (О.Л. Чернелевська) [622, с.44, 49-58], а 

також мету тих норм, які воно містить (мається на увазі «законодавство про 

конкуренцію») (А.М. Варламова) − спрямованість на досягнення конкуренції [65, 

с. 19]. Водночас залишається незрозумілим термін «досягнення конкуренції». 

Конкуренція, як і ринок в якому вона відбувається, є стихійними явищами, але 

такими, що піддаються прямо чи опосередковано правовому впливу. Тому, за 

об’єктивних обставин економічного характеру, норми конкурентного 

законодавства не можуть бути спрямовані на «досягнення конкуренції» − вона або 

є, або її немає. Однак за допомогою таких норм може бути створений механізм 

забезпечення її підтримки, розвитку та, за необхідності, захисту.  

З огляду на викладене є всі підстави стверджувати, що конкурентне 

законодавство є засобом державної підтримки та захисту у сфері конкуренції в 

цілому та балансу чи рівноваги між окремими суб’єктами господарювання. 

Наразі, нажаль, відсутнє чітке розуміння і єдність в питанні визначення 

мети конкурентного законодавства. Водночас окреслення мети національного 

конкурентного законодавства є актуальним з огляду тих змін, які відбулися в 

установчих договорах Європейського Союзу у зв’язку із прийняттям і набуття 

чинності Лісабонського договору (офіційна назва − Лісабонська угода про 

внесення змін в Угоду про Європейський Союз й Угоду про заснування 

Європейської Спільноти) [281], який був схвалений 18-19 жовтня 2007 року і 

підписаний представниками держав – членів ЄС 13 грудня 2007 року та набув 

чинності 1 грудня 2009 року. Із Договору про заснування Європейського 

Співтовариства зникла ст.  3 (1) (g), на яку Суд ЄС багаторазово посилався як до 

цілі ЄС з метою тлумачення більш широких наслідків заборони 

антиконкурентних угод, правил, що забороняють зловживання домінуючим 
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становищем, та що стосуються державної допомоги. Натомість в Протоколі № 27 

«Про внутрішній ринок та конкуренцію» Лісабонського договору, який є 

невід’ємною частиною вказаного Договору, з’являється положення про те, що 

«внутрішній ринок, як зазначено в ст. 2 Договору про Європейський Союз, 

включає в себе систему, що забезпечує, щоб конкуренція на ринку не була 

спотвореною» 225, що є відтворенням змісту  ст. 3 (1) (g). Переміщення вказаної 

статті до Протоколу є підтвердженням сучасного європейського підходу до 

розуміння конкуренції не як цілі, а лише засобу досягнення кінцевої мети – 

ефективної роботи внутрішнього ринку 554, с. 45-47. Тому не випадково, що 

новий договір змінює цінності і цілі Європейського Союзу. 

Як висловився О.Вознюк, «конкуренція становить суспільний інтерес 

лише як механізм досягнення певного суспільно-корисного результату» [82 , с. 

45].  Вважаємо, що у наведеній тезі є підміна понять. Незаперечним є те, що 

розвиток конкуренції є засобом досягнення як бажаного для суспільства  

корисного економічного результату, так і удосконалення механізму державного 

регулювання. Але ж конкуренція навряд чи є власне  «механізмом».   

Так, вивчаючи досвід зарубіжних країн у визначенні цілей законодавства 

про конкуренцію, О.Л. Чернелевська та А.М. Варламова наводять можливі їх 

варіанти: а) захист конкуренції як такий; б) досягнення економічної ефективності 

виробництва; в) захист інтересів споживачів від зловживань монопольним 

становищем господарюючих суб’єктів; г) об’єднання ринків; д) захист інтересів 

дрібного і середнього бізнесу від монопольної влади великих суб’єктів 

господарювання [622, с.13; 65, с. 13].  

Визначення захисної мети конкурентного законодавства в зарубіжних 

країнах напряму залежить від розв’язання на державному рівні проблеми 

співвідношення промислової політики та політики антимонопольного 

регулювання. Зокрема, пріоритетом промислової політики є прискорення темпів 

економічного розвитку, в тому числі шляхом надання пільг окремим суб’єктам 

господарювання та тим самим посилення їх конкурентоспроможності перед 
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іншими. Натомість в межах політики антимонопольного регулювання можливе 

певне обмеження свободи ринкової діяльності суб’єктів господарювання та 

стимулювання їх ринкової взаємодії. 

В цілому американське та японське конкурентне (антитрестівське) 

законодавство спрямоване на захист конкуренції як такої, а конкурентне 

законодавство ЄС − на захист інтересів споживача [677, с. 106]. 

Суттєвий вплив на формування цілей конкурентного законодавства мали 

панівні концепції конкуренції, які сформувалися в Гарвардській, Чиказькій та 

Австрійській (неокласичній) школах. 

Алгоритм концепції Гарвардської школи умовно можна зобразити у 

вигляді «структура – поведінка – функціонування», відповідно до якого структура 

ринку обумовлює поведінку фірми, а поведінка фірми обумовлює ринкову 

результативність. Звідси – для певної структури ринку характерним є певний тип 

ринкової поведінки її суб’єктів, що в кінцевому варіанті має вираз в певних 

економічних результатах. Основні представники цієї школи Е. С. Мейсон (Е. S. 

Mason) [686] та Дж. С. Бейн (J. S. Bain) [680] вважали, що конкурентне право 

повинне сконцентруватися на структурі ринку, бар’єрах входження на ринок та 

монопольних доходах.  

Стосовно ж розв’язання проблеми співвідношення балансу промислової та 

конкурентної політики прихильники Гарвадської школи вважали, що промислова 

політика повинна враховувати вимоги розвитку та підтримки конкуренції на 

ринках. При цьому здійснюючи антимонопольне регулювання необхідно брати до 

уваги як позаконкурентні цілі, так і потреби національних інтересів, що 

відображаються в специфічних аспектах промислової політики [688; 684].  

Слід відмітити, що саме в стінах Гарвардського університету розроблялася 

«структурна» концепція конкуренції. Як відзначається у літературі, внаслідок 

домінування починаючи з 1850-60-х рр. та до середини ХХ ст. в конкурентній 

політиці США Гарвардської школи з її формальним структурним підходом, 
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відбулося фактичне ототожнення конкурентної політики та антимонопольного 

регулювання [517, с. 33]. 

На відміну від Гарвардського напрямку, представники Чиказької школи 

вважають, що законодавство про конкуренцію (антитрестівське) має на меті 

досягнення ефективності економіки та, як наслідок, добробуту споживачів [685].   

Оцінка ступеня законності діяльності монополістів відбувається крізь 

оцінку його ринкової поведінки та економічної ефективності. Невипадково, що 

під впливом Чиказької школи намітилася тенденція щодо узгодження 

промислової та конкурентної політики шляхом запровадження виключень із 

сфери дії антимонопольного законодавства, які сприяють цілям промислової 

політики. Своєю чергою цілі антимонопольної політики вбачаються не в 

досягненні суто конкурентного результату для певної галузі чи окремого ринку, а 

в корегуванні поведінки фірм-монополістів в сторону їх ефективності при 

досягненні прийнятного та адекватного рівня конкуренції [689, p. 3, 9]. 

Представники Австрійської (неокласичної) школи пропагували ідею 

свободи дій в умовах конкуренції. Зокрема,  Вальтер Ойкен (Eucken W.) вважав, 

що вільна конкуренція повинна забезпечувати ефективність ринкової системи 

економіки  та гарантує особисті права і свободи людини. Конкуренція 

реалізується лише як свобода вибору для господарюючих суб’єктів в умовах 

багатоваріантності розвитку. Тому в розумінні автора конкуренція – це механізм 

забезпечення не тільки вільних цін, але й вільного розвитку економіки та 

суспільства [550, с. 76]. Механізм конкуренції, на думку його учня Франца Бема 

(Boem F.), дійсно повинен розглядатися як незамінний засіб координації планів 

індивідів та фірм, їх взаємної адаптації [681].  Як динамічний процес 

змагальності, що дозволяє підприємцям створювати та находити найкращі 

способи задоволення потреб споживачів, розуміє конкуренцію Ф. Хайек (Hayek 

F.) [590, с. 180]. Свобода підприємницької діяльності та свобода конкуренції (з її 

важливим елементом – ціноутворенням на основі ринкового попиту та 
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пропозиції) на думку Людвига Ерхарда (Erhard L.) є головними чинниками 

системи соціального ринкового господарювання [550, с.77]. 

Започаткування правил конкуренції в Європі пов’язане із Римською 

Угодою, які викладені в ній у тісному зв’язку зі створенням спільного ринку [90, 

с. 57]. Враховуючи той факт, що в рамках ЄС відбувається інтеграція 

національних економік країн – учасників в єдиний ринок, відомий американський 

економіст М. Портер стверджує, що метою конкурентного законодавства ЄС є 

завдання об’єднання ринків [392, с. 37], а торгова політика  повинна шукати 

можливості створення відкритих ринків в усіх сферах, в яких дана країна має 

конкурентні переваги [393, с.200]. На його позицію, і ми з цим повністю 

погоджуємося, успішною є та політика уряду, котра створює середовище для 

реалізації можливостей компаній в досягненні конкурентних переваг, а для 

здійснення адекватного позитивного впливу на конкурентоспроможність країни 

урядам необхідно заохочувати зміни, сприяти внутрішній конкуренції, 

стимулювати інновації [393, с.194-196]. 

В літературі невипадково підкреслюється, що з процесом активного 

стимулювання коопераційних процесів в тих секторах, які визначають науково - 

виробничий потенціал країни, проведення політик щодо допуску колективних дій 

фірм на різних фазах відтворювального циклу пояснюється в першу чергу 

необхідністю підтримки певного рівня міжнародної конкурентоспроможності 

країни [291, с. 30-31]. 

Окремі вітчизняні науковці вказали на помилковість розуміння того, що 

конкурентне законодавство в Україні й у світі фактично стосується тільки захисту 

конкуренції [38, с. 67]. Розвиток такого законодавства спрямований на 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, ефективного 

використання суспільних ресурсів, функціонування вільного ринку на принципах 

свободи підприємницької діяльності і задоволення потреб і інтересів споживачів, 

що у цілому сприятиме сталому економічному зростанню та підвищення 

добробуту населення [228, с. 2]. 
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В сучасній літературі справедливо відзначено, що переваги розвитку і 

великого, і дрібного капіталу повинні доказуватися вільною конкуренцією на 

вільному ринку [33, с. 44]. Тому невипадково, що зазвичай конкурентне 

законодавство використовується економічно слабкішими учасниками ринку. 

Глобалізація світової економіки та лібералізація міжнародної торгівлі на 

думку Ф. Брюсіка, стимулюють конкуренцію, але при цьому з’являється загроза  

зловживання ринковою  владою з боку найсильніших економічних угрупувань. З 

метою усунення такої загрози міжнародною спільнотою здійснюється ряд заходів, 

серед яких, зокрема, прийняття «Комплексу принципів та правил ООН у сфері 

конкуренції» та створення «багатосторонньої конкурентної системи». Однією із 

цілей «Комплексу принципів та правил ООН у сфері конкуренції», який був 

одностайно прийнятий Генеральною асамблеєю ООН у 1980 ріці, є забезпечення  

такого становища, при якому антиконкурентна практика не утруднює й не 

унеможливлює реалізацію переваг, які повинні стати наслідком лібералізації 

тарифних і нетарифних бар’єрів, що впливають на світову торгівлю. Він також 

спрямований на захист соціального добробуту в цілому й на сприяння йому, 

зокрема на захист інтересів споживачів і на сприяння таким інтересам [58, с. 50]. 

Розділяємо позицію тих авторів, які вважають, що закони конкуренції 

спрямовані на забезпечення дієвості ринкових сил [199, с. 115], на створення умов 

для розвитку, підтримки та захисту конкуренції [577, с. 78].  Тому відповідне 

законодавство, як на цьому справедливо наголошує С.О. Колесов, повинне бути 

спрямоване не проти монополій як таких. Його завдання – підтримка ефективної 

структури економіки, ефективного співвідношення між великими підприємствами 

(які є «поза конкуренції) і дрібними (серед множинності яких відбувається 

ринкова конкуренція), а основна функція − забезпечення конкурентних відносин в 

монопольній та ринкових середовищах та між ними [212, с. 50]. 

У роботі ми вже наголошували на тому, що в правовому аспекті 

конкурентне законодавство орієнтоване не тільки на розвиток конкуренції, але, 

одночасно, і на введення правового механізму обмеження монополістичних дій. 
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Мета − зміцнити соціальну базу суспільства. У першій вітчизняній монографії, 

присвяченій питанням правового захисту конкуренції в підприємницькій 

діяльності (1998 р.), автором якої є Н.О. Саніахметова, зазначено, що головною 

метою антимонопольної політики в перехідний період до ринку повинен бути 

переважно захист дійсної та потенційної конкуренції, іншою – захист прав 

споживачів, оточуючого природного середовища тощо [531, с. 34]. При цьому 

вважаємо, що потенційна конкуренція є об’єктом правової охорони, а не захисту, 

оскільки останній – наслідок правопорушення чи принаймні його загрози. 

Правові норми, пише російський вчений Л.Е Гукасян, що регулюють 

попередження і припинення  обмежувальної ділової практики, та норми, що 

регулюють попередження і припинення недобросовісної конкуренції, 

взаємопов’язані: і ті і інші мають за мету забезпечення ефективного 

функціонування ринкової економіки. Досягається це в першому випадку, шляхом 

охорони вільної конкуренції, в другому – шляхом забезпечення добросовісного 

ведення конкурентної боротьби [115, с. 6-7]. 

Вважаємо, найбільше протистояння у визначенні мети конкурентного 

законодавства пов’язане із розв’язанням проблем: «конкуренція та підвищення 

ефективності економіки» чи «конкуренція та підвищення добробуту споживачів». 

З урахуванням наведеного нами вище вважаємо за необхідне висловити 

власне ставлення до вирішення питання про захист інтересів споживачів або 

підвищення добробуту споживачів як  одне із завдань конкурентного 

законодавства. З цього приводу відомий німецький економіст Людвіг Ерхард 

написав, що конкуренція є «найбільш ефективним засобом для досягнення 

добробуту», «вона дає можливість всім людям користуватися господарським 

процесом, особливо в ролі споживачів» [668, с. 13]. Це, на наш погляд, є досить 

важливим і відображає гуманістичне спрямування законодавства взагалі та 

конкурентного законодавства зокрема. Тим більше як на конституційному [226, 

ст. 3], та і на міжнародному рівні [158]  утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини  головне завдання всіх народів та держав. 
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В конкурентному законодавстві України існує низка положень, які 

торкаються інтересів споживачів. Наведемо основні із них: 

1) в преамбулі Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» зазначено, що цей Закон визначає  правові  засади захисту  суб’єктів 

господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції; 

2) в Законі України «Про захист економічної конкуренції» законодавець 

вказує, що цим Законом регулюються відносини суб’єктів господарювання із 

споживачами у зв’язку з економічною конкуренцією (ст.2), а власне споживачі є 

особами, захист інтересів яких від порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету 

України (ч. 4 ст. 4). В цьому Законі також вказується про споживачів як 

кваліфікуючого елементу об’єктивної сторони правопорушень, вчинених у формі 

антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання (ч. 2 п. 3 ст. 6), 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем (ч. 1 ст. 13),  

антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю (ч. 2 абз. 4-5 ст. 15) або 

ж правомірної узгодженої дії стосовно постачання та використання товарів (ч. 1 

абз. 2, 4 ст. 8); 

 3) в Законі України «Про Антимонопольний комітет України» пріоритет 

прав споживачів одночасно виокремлюється як один із напрямків реалізації 

основного завдання Антимонопольного комітету України – участь у формуванні 

та реалізації конкурентної політики України (п. 1 ч. 1 ст. 3), так і  серед принципів 

його діяльності (ст. 4).  

Наприклад, Антимонопольний комітет України зобов’язав ВАТ 

«Державний ощадний банк України» не допускати стягнення зі споживачів 

непередбаченої законодавством комісій під час прийому платежів за 

адміністративні послуги. Зокрема, Ощадбанк не повинен укладати з юридичними 

особами договори щодо обслуговування на умовах, які можуть призвести до 

неправомірного стягнення зі споживачів додаткових коштів під час здійснення 
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платежів. Вимоги Комітету мають бути доведені до керівників філіалів 

Ощадбанку, головний офіс якого здійснюватиме контроль за їх виконанням [245]. 

Особливо хочемо звернути увагу, що окремим напрямком захисту прав 

споживачів є Кодекс Аліментаріус (Codex Alimentarius), стандарти якого 

включають вимоги до продовольства, що спрямовані на гарантування 

споживачеві здорового, безпечного продукту  харчування, вільного від 

фальсифікації, правильно маркованого і представленого. Відповідні стандарти 

розроблені під керівництвом FAO/WHO та спрямованих на захист здоров'я 

споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі ними. Для цих цілей в 

Україні створено і діє консультативно-дорадчий орган Національна комісія 

України з Кодексу аліментаріус 379 . 

Вважаємо, що така пильна увага законодавця до проблеми захисту прав 

споживачів в межах дії норм конкурентного законодавства пояснюється 

насамперед тим, що, як на цьому справедливо наголошується у літературі, 

споживачі, з одного боку, своєю поведінкою суттєвим чином впливають на 

формування ринкових відносин та на стан конкурентного середовища, а з іншого 

– вони не є безпосередніми учасниками конкурентних відносин  [337, с. 76]. 

І це зрозуміло, адже ринок є живим організмом, в якому співіснують 

(органічно чи антагоністично) різноманітні інтереси, зіткнення (узгодження) яких 

відбувається під час ринкової змагальності. За влучним зауваженням російського 

дослідника С.О. Паращука, конкуренція була б безглуздою, як би результати 

господарської діяльності суб’єктів підприємництва не були б схвалені та придбані 

споживачами. І хоча вказані особи, наголошує автор, безпосередньо не беруть 

участі в змаганні, вони виступають в якості третьої сторони в конкурентній 

боротьбі [359, с. 18]. Це проявляється у так званому голосуванні «ногами»: 

споживачі ігнорують товари недобросовісного виробника та продавця і їх не 

приймають, що змушує його змінювати маркетингову політику і особливо 

тактику, вишукувати причини зниження попиту та приймати відповідні 

управлінські та інші рішення. 
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Нарешті відповідно до ч. 2 ст. 39 ГК України держава забезпечує 

громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору 

товарів (робіт, послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття 

самостійних рішень під час придбання та використання товарів (робіт, послуг) 

відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними 

способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, 

достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності. Як справедливо зауважив 

Л.Р. Левчук, зміст захисту прав споживачів як принцип господарської діяльності 

полягає у дотриманні підприємцями у своїй діяльності прав та інтересів усіх 

учасників споживчого ринку, соціальній спрямованості бізнесу, виробництві і 

реалізації якісної продукції, дотримання звичаїв ділового обороту тощо [273, с. 4]. 

Іншими словами, інтереси споживача «вмонтовані» в господарське 

законодавство як один із критеріїв його ефективності. Це один із проявів 

розширення ст. 3 Конституції України. Посилення ролі конкуренції сприятиме 

створенню умов для пропонування споживачам більшої кількості товарів (послуг, 

робіт). Цим самим держава виконує функцію щодо забезпечення реалізації прав 

споживачів в цілому. 

При цьому закономірно може виникнути питання про особу споживача, 

пріоритет захисту інтересів якої проголошений у конкурентному законодавстві та 

реалізується шляхом публічно-правового втручання держави. 

Нажаль, в Законі України «Про захист економічної конкуренції» не 

надається визначення поняття «споживач». Однак, в Законі України «Про захист 

прав споживачів» від 12.05.1991 року [465, п. 22 ст.1] споживач визначається як 

фізична  особа,  яка  придбаває,  замовляє, використовує або має намір  придбати  

чи  замовити  продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. 

Таке визначення узгоджується із Директивами Європейського Парламенту та 

Ради Європи: 1) «Про захист прав споживачів при зазначенні цін на продукти, які 

пропонуються споживачам» від 16.02.1998 року № 98/6/ЄС [131] (споживач 
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визначається як будь-яка фізична особа, що купує товар з метою, яка не 

стосується сфери комерційної або професійної діяльності цієї особи); 2) «Про 

захист прав споживачів в дистанційних контрактах» від 20 травня 1997 року № 

97/7/ЄС [130] (споживач визначається як будь-яка фізична особа,  яка в 

контрактах, які регулюються цією Директивою, діє не в цілях своєї комерційної 

чи професійної діяльності). 

Вважаємо, що таке розуміння споживача для цілей застосування норм 

конкурентного законодавства не є повністю прийнятним з огляду на те, що під їх 

дію підпадають саме відносини суб’єктів господарювання із споживачами у 

зв’язку з економічною конкуренцією. І хоча презумпція, «що внаслідок 

конкуренції між суб’єктами господарювання забезпечується свобода вибору 

споживачів між товарами та продавцями», сформульована у законодавчій 

дефініції поняття «економічна конкуренція (конкуренція)», її наявність не 

свідчить про те, що метою конкурентного законодавства є захист прав 

споживачів. В конкурентних відносинах, підкреслює Л.І. Дідківська, споживач є 

тією особою, що детермінує зміни у поведінці суб’єктів господарювання, їх 

цільових пріоритетах і способах ведення бізнесу, а також у взаємовідносинах 

учасників ринкового процесу [132, с. 15]. 

З огляду на умови  конкуренції споживачі розглядаються як суспільно-

економічна категорія, яка є конкурентним фактором для виробників, продавців 

товарів та послуг [165, с. 71]. Вважаємо, що конкуренція є однією із передумов 

реалізації їх прав, зокрема, на укладення договору, придбання товарів за 

обґрунтованими ринковими цінами та належної якості, отримання достовірної 

інформації. І як справедливо відзначається у літературі, розумне обмеження 

свободи підприємництва необхідне не тільки з метою забезпечення конкуренції, 

але і в цілях забезпечення прав споживачів 220, с. 42. Така позиція є досить 

виваженою і зважає на інтереси людини взагалі, яка може потерпати від 

господарської діяльності навіть не споживаючи товари, та споживача зокрема. 
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Використовуючи надану ч.1 ст. 8 ЦК України можливість застосувати 

аналогію закону при врегулюванні подібних за змістом відносин, при 

характеристиці споживача в цілях застосування норм конкурентного 

законодавства, маємо можливість скористатися дефініцією споживача, що дається 

у ст. 1 Закону України «Про природні монополії» [486]: «споживач товарів, що 

виробляються суб’єктами природних монополій, – фізична або юридична особа, 

яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб’єктами природних 

монополій». 

Безпосередньо Антимонопольним комітетом України споживач  

визначається як фізична або юридична особа, яка придбаває, замовляє, 

використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги), що 

реалізуються відповідними суб’єктами господарювання [570, п. 1.7].  

Отже, на відміну від Закону України «Про захист прав споживачів», норми  

конкурентного законодавства поширюють сферу своєї дії на споживачів в особі як 

юридичних (об’єднання, установи, організації), так і фізичних осіб. Тут йдеться 

про категорію «споживач» у широкому сенсі. 

Співставляючи вищенаведені законодавчі визначення поняття «споживач» 

можна стверджувати, що у Законі України «Про захист прав споживачів» йдеться 

про фізичну особу, яка реалізує споживчий інтерес не пов’язаний із дією 

ринкових сил для задоволення власних побутових (виділено нами – Н.М.) потреб. 

На наш погляд, економіка може вважатися ефективною, якщо результати 

суспільного виробництва дозволяють на кожному із етапів максимально та 

стабільно забезпечувати соціальні потреби населення. Тому, в основі 

законодавчого визначення поняття «економічна конкуренція» на відміну від його 

економічного розуміння є намагання суб’єкта господарювання отримати переваги 

тільки шляхом власних досягнень, а його свобода не може бути обмежена ні ним 

самим, зокрема шляхом укладення антинкурентних угод, ні іншими. Внаслідок 

цього споживачі мають свободу вибору між кількома оферентами. А боротьба за 



142 

 

 
 

споживача, в свою чергу, є необхідною умовою існування будь-якого суб’єкта 

господарювання в умовах конкуренції. 

Вірне розуміння поняття «споживач» пов’язане не тільки із матеріальною 

складовою конкурентного законодавства, але і характеризує механізм реалізації 

окремих його процесуальних норм. Так, наприклад, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 36 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» заява громадян, об’єднань, 

установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, 

визначених Законом як порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, є однією із підстав порушення справ. Водночас органи АМК України 

можуть відмовити у розгляді справи, якщо дії чи бездіяльність, що містять ознаки 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції не мають 

відчутного впливу на умови конкуренції на ринку (ч.2 ст. 36). Слід звернути 

увагу, що порушення розгляду справ за таких обставин буде залежати від 

характеру інтересу споживача – індивідуальний чи колективний, тобто чи 

торкається такий інтерес широкого кола споживачів.  

Наприклад, за повідомленням прес-центру Антимонопольного комітету 

України від 28.11.2012 року Адміністративна колегія Полтавського обласного 

територіального відділення  Антимонопольного комітету України оштрафувала 

Комунальне підприємство «Лубни-водоканал»  на 68 тис. грн. за зловживання 

монопольним становищем. Як встановило відділення в ході розгляду заяви 

споживача послуг, КП «Лубни-водоканал»  стягувало зі споживачів послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення плату за опломбування 

(переопломбування) засобів обліку води, що не передбачено нормативно-

правовими актами. «За умов існування конкуренції на ринках централізованого 

водопостачання та водовідведення споживач мав би змогу відмовитись від оплати 

робіт з опломбування засобів обліку води і звернутись до іншого суб’єкта 

господарювання з метою отримання послуг при умовах дотримання вимог 

нормативних документів у сфері водопостачання та водовідведення. В даному 

випадку конкуренція на ринках відсутня і КП «Лубни-водоканал» має можливість 
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встановлювати умови придбання споживачами послуг з водопостачання та 

водовідведення, зловживаючи монопольним становищем», − підвів підсумки 

щодо прийнятого рішення голова Полтавського обласного територіального 

відділення АМК  В. Оніщенко. Як результат, територіальне відділення 

зобов’язало комунальне підприємство «Лубни-водоканал» Лубенської міської 

ради в місячний термін припинити стягувати зі споживачів послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення плату за послуги з 

опломбування (переопломбування) засобів обліку води [75]. 

З огляду на вищевикладене, можна стверджувати про існування, хоча і в 

опосередкованій формі, певного взаємозв’язку між нормами конкурентного 

законодавства та законодавства в сфері захисту прав споживачів. Однак вести 

мову про те, що метою конкурентного законодавства є захист прав споживачів, 

підвищення їх добробуту тощо є передчасним. 

Власне відносини між окремими продавцями та споживачами (договірного 

чи позадоговірного характеру) підпадають під сферу дії норм ЦК України та 

Закону України «Про захист прав споживачів» і як результат – їм надається 

відповідний захист. Однак, конкурентним законодавством не виключається 

можливість звернення  окремого споживача (мається на увазі фізична особа) із  

заявою до антимонопольних органів про порушення розгляду справи. І якщо 

порушення буде торкатися широкого кола споживачів та набувати ознак 

публічного інтересу, а також чинить відчутний вплив на умови конкуренції між 

суб’єктами господарювання, органи Антимонопольного комітету України мають 

право розпочати розгляд справи за власною ініціативою. При цьому слід 

пам’ятати, що в межах дії норм Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» відбувається захист прав не окремо взятого кінцевого споживача, 

який реалізує суто приватний інтерес в умовах ринку, а певного кола кінцевих  

споживачів, які уособлюють в системі імплементовані в «правилах гри» публічні 

інтереси держави в цілому. Це по-перше.  
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По-друге, фігура споживача, як на це звертає увагу Н. Задорожна, 

фактично прирівняна до господарюючого суб’єкта за обсягом наданих їм прав у 

галузі захисту від недобросовісної конкуренції [164, с. 56]. При цьому слід 

пам’ятати, що і хоча за вказаних обставин споживач в цілому є суб’єктом «права 

конкуренції», фактично він виступає в якості безпосереднього об’єкта 

конкурентної боротьби. 

Наприклад, як реалізатор товарів широкого вжитку у власних рекламних 

матеріалах, ТОВ «Поштовий каталог» (м. Київ) вказував неправдиву та нечітко 

сформульовану інформацію про розіграші й отримання призів. Зокрема, 

рекламуючи розіграш спеціального призу – пральної машини, товариство виклало 

інформацію у такий спосіб, внаслідок якого у пересічного споживача могло 

скластися враження, що він може отримати виграш безкоштовно за умови 

придбання товарів із каталогу на суму від 160 грн та за наявності під захисним 

покриттям відповідної комбінації. Насправді ж, як було написано усередині 

конверта і складним для прочитання шрифтом, споживач, замовивши продукцію 

із каталогу на зазначену суму, отримає лише подарунок-сюрприз, що 

визначається товариством. З огляду на зазначений сумнівний прийом Комітет 

зобов’язав ТОВ «Поштовий каталог» припинити неправомірні дії, що вводять в 

оману [157]. 

Насамкінець варто наголосити, що в процесі розгляду справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції принцип 

пріоритету захисту прав споживачів реалізується не в прямій, а в опосередкованій 

формі. Тому з метою створення ефективної системи захисту таких прав, 

законодавець надав можливість громадянам об’єднуватися на добровільній основі 

у громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). 

Ще Адам Сміт у XVIII сторіччі звернув увагу на різницю між 

суб’єктивним прагненням підприємців та об’єктивними результатами їх 

діяльності.  Він вважав, що  кожний підприємець прагне лише власної вигоди, але 

обставини завжди обертаються таким чином, що разом з власним інтересом він 
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реалізує інтерес всього суспільства [54, с. 327-329]. Конкурентний ринок, пише  

В. В. Качалін, є універсальним регулятором суспільного виробництва, його 

пропорцій. Тому, головним завданням антимонопольної політики  в цілому та 

антитрестівського законодавства, зокрема, є підтримка конкурентного 

середовища як основи ефективності економіки країни [190, с. 19, 28].  

Вказуючи на охорону конкуренції як ціль германського та європейського 

антимонопольного права, А. Біндельс, на наш погляд, досить логічно обґрунтував 

взаємозв’язок між досягнення ефективності економіки в цілому та підвищення 

добробуту споживачів. А саме, вільна конкуренція, на його погляд, між 

учасниками ринку приносить максимальну вигоду не тільки всій економіці в 

цілому, але і – не в останню чергу – споживачам [46, c. 64].   І.А. Шкареденок 

взагалі погоджується з представниками традиційного підходу в тому, що метою 

законодавств про конкуренцію не може бути просто досягнення ефективності 

економіки, його метою є підтримка та розвиток конкуренції самої по собі [642 , с. 

38]. 

Більш точніше з цієї проблеми висловилася українська дослідниця О.Л. 

Чернелевська. Як вона вважає мета конкурентного законодавства завжди єдина – 

це підтримка конкуренції як такої. Ефективність виробництва, захист інтересів 

дрібного і середнього бізнесу, захист інтересів споживачів правильно розглядати 

як завдання конкурентного законодавства. А прагнення до розвитку, підтримки та 

збереження конкуренції є тим результатом, який необхідно досягнути [622, с. 43].  

Інша справа, що мета досягається вирішенням низки конкретних 

взаємопов’язаних завдань, одним із яких є захист прав споживачів. Якщо 

припустити існування дві та більше мети в законі чи при здійсненні економічної і 

правової політики, то між ними як рівноцінними критеріями оцінки ефективності 

законодавства, виникатимуть суперечності та протистояння на зразок 

«перетягування ковдри». 

С.А. Паращук диференціює завдання антимонопольного законодавства та 

законодавства про недобросовісну конкуренцію. Завдання антимонопольного 
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законодавства – обмеження процесу монополізації як окремих сфер 

підприємницької діяльності (ринків, галузей), так і економіки в цілому. Водночас 

законодавства про недобросовісну конкуренцію – усунення негативних проявів 

самої конкуренції, що має вираз в особливому типі правопорушень – 

недобросовісній конкуренції [359, с. 73-73]. 

Наведене нами вище узгоджується із офіційною позицією Уряду України.  

Так, підвищення конкурентоспроможності економіки визначається як однин із 

пріоритетних напрямів реалізації в 2013-2014 роках економічної політики України 

і, водночас, − єдиний шлях для підвищення рівня добробуту громадян до рівня 

економічно розвинутих держав світу [122]. Своєю чергою розвиток конкуренції 

на товарних ринках розглядається як засіб забезпечення сталого економічного 

зростання, покращення умов для їх ефективного функціонування, удосконалення 

механізму державного регулювання таких ринків [227]. 

Отож, формулювання мети конкурентного законодавства обумовлено: по-

перше, змістом тих термінів (категорій), які застосовуються в цілях реалізації 

норм конкурентного законодавства; по-друге −  необхідністю створення з боку 

держави дієвого механізму гарантування реалізації та захисту суб’єктами 

господарювання їхнього права на конкуренцію в межах дії принципів  свободи 

підприємницької діяльності та свободи конкуренції; в третє, недопущення 

існування мети у множинному визначенні, які можуть конкурувати. 

На підставі наведено вважаємо, що метою конкурентного законодавства є 

встановлення механізму гарантування правового господарського порядку шляхом 

забезпечення системного розвитку економічної конкуренції, підтримки та 

державного захисту добросовісної поведінки учасників ринкової змагальності, і 

як наслідок – забезпечення прав споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) 

належної якості. Дана мета конкретизується у наступних задачах: 1) забезпечення 

позитивного впливу конкуренції на функціонування товарних ринків України 

(забезпечення конкурентних умов на ринку шляхом збалансування процесів 

саморегулювання та державного їх регулювання); 2)  оптимізація приватно-
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публічного регулювання поведінки суб’єктів конкурентних відносин; 3) захист 

інтересів споживачів та суспільства від негативних наслідків монополістичної 

діяльності та проявів недобросовісної конкуренції; 4) забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки; 5) створення умов для 

реалізації принципу свободи підприємницької діяльності та договору шляхом 

гарантування реалізації прав і свобод суб’єктів господарювання під час 

здійснення ними конкуренції. В сфері здійснення господарської діяльності така 

свобода повинна допускатися законодавцем на стільки, на скільки вона буде 

поєднуватися з публічними інтересами. 

Принаймні цьому повинне бути підпорядковане законодавство і не тільки 

України, а насамперед ЄС. Це має забезпечити в умовах глобалізації економіки 

зростання частки крупного капіталу і транснаціональних компаній як основних 

учасників конкуренції. 

 

2.2 Конкурентне законодавство в системі права України 

 

Ускладнення суспільних відносин супроводжується постійним 

переосмисленням правової природи законодавства, яке формує сферу правового 

регулювання. Наразі актуальним залишається питання про особливості правового 

регулювання економічної конкуренції та, як наслідок, формування в системі права 

України  нової специфічної спільності – конкурентного права України. 

Нажаль, у юридичній літературі висловлені різні підходи щодо галузевої 

приналежності та правової природи конкурентного (антимонопольного) 

законодавства, зокрема, місця конкурентного (антимонопольного) права в системі 

права. Більшість зважають на спеціалізацію та паспорт наукової спеціалізації, 

перспективи дослідження галузевими фахівцями: за спеціальністю 12.00.07, 

12.00.04, 12.00.03, 12.00.11, 12.00.13 і навіть 12.00.01 та 12.00.02, а також 08.00.01, 

08.00.02,08.00.03, 08.02.03, 25.00.02. 
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Так, ще у 1995 році Л.Р. Біла, вказуючи на комплексність 

антимонопольного законодавства, віднесла його до інституту адміністративного 

права [47, с. 6]. Дещо подібної позиції дотримується В.С. Рижов з тією різницею, 

що розвиток адміністративного законодавства, зазначає автор, призводить до 

необхідності виділення із нього особливого виду − економічного 

адміністративного законодавства. Вказане законодавство формується по окремим 

аспектам економіки – антимонопольне законодавство, митне тощо [521, с. 35]. 

Проте з того часу в адміністративному праві пройшли докорінні зміни, від 

концепції адміністрування як управління до регуляторності, а державне 

управління взагалі виділилося у окремий напрямок. 

Приватно-правовий підхід започаткований на засадах самостійності 

суб’єктів господарювання як прояву їх правосуб’єктності та прав юридичної 

особи комерційного права. Зокрема, як вважає В. Коробов, обмеженість 

цивільного права в реалізації конкурентної політики обумовила появу самостійної 

галузі із специфічними завданнями і функціями проконкурентної спрямованості. 

На переконання автора, антимонопольне право не виникло, а виділилось із 

цивільного права, зосередивши увагу на протекції свободи торгівлі і конкуренції, 

Свою позицію В. Коробов обґрунтовує внутрішньою потрійністю 

антимонопольного права: тут економічні поняття юридичні, а юриспруденція 

економічна за змістом [231, с. 3, 8, 15]. При цьому автор не конкретизує свої 

позиції з точки зору появи самостійної галузі права чи законодавства?  

В свій час професор О.А. Жидков законодавства про конкуренцію вказав в 

якості прикладу формування нової галузі законодавства [151, с. 7]. Як самостійну 

галузь законодавства розглядає конкуренційне законодавство і О.І. Мельниченко 

[319, с. 57]. На позиції визнання самостійності антимонопольного законодавства 

як галузі права стоять І. П. Ніколаєв, Л. І. Малютина та С. Г. Чернова [343, с. 14]. 

Водночас висловлена розумна позиція про законодавство у певній сфері як 

частину законодавства взагалі [5, с. 9, 15] і концептуальне неприйняття виділення 

надмірних галузей права як побічного ефекту розвитку доктрини права і 

надмірної нормотворчості. 
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Беручи до уваги той факт, що антимонопольне законодавство органічно 

використовує в своїх цілях юридичні норми різних галузей права і слугує 

створенню єдиного правового поля для усебічного врегулювання суспільних 

відносин з приводу монопольної діяльності, антимонопольне законодавство є за 

своєю природою комплексним, вважає І.А. Шкареденок. Дане законодавство 

включає в себе норми, категорії та інститути кількох галузей права, які регулюють 

різні за змістом відносини. При цьому автор наголошує на тому, що неможливо 

уявити комерційне право без антимонопольного законодавства, а превентивна 

діяльність антимонопольних органів – кращий спосіб захисту цивільних прав
 
 

[641, с. 3, 6-7]. Як комплексну галузь законодавства та господарсько-правовий 

інститут розуміє законодавство України про захист економічної конкуренції Ю. 

В. Журик [155, с. 45-46]. 

Водночас О.Л. Чернелевська конкурентне законодавство розглядає як 

окрему підгалузь господарського законодавства [621, с. 9]. Така позиція 

підтверджується і відповідною судовою практикою та системою господарського 

законодавства у його системному сприйнятті.  Так, наприклад, в одній із постанов 

Вищого господарського суду України зазначається, що за змістом статей 1, 4, 

Глави 3 ГК України предметом регулювання цього Кодексу є, зокрема, відносини, 

пов’язані з обмеженням монополізму та захистом суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції [407]. Продовжуючи дану позицію Пленум Вищого 

господарського суду України наголосив, що вказані відносини є господарськими 

[456, п.1 ].  

Нерідко у спеціальній літературі при характеристиці особливостей 

правового регулювання у сфері конкуренції вживається термін «конкурентне 

право». Однак власне цей термін окремими представниками юридичної думки 

може використовуватися для позначення галузі законодавства без вказівки на її 

місце в системі права чи законодавства (К.Ю. Тотьєв [577, с. 83]), (Т.Г. Удалов 

[585, с. 10]), (І. І. Дахно використовує термінологію «антимонопольне право» і 

«антимонопольне законодавство» [118, с. 9-11]). Звідси терміни 



150 

 

 
 

«конкурентне/антимонопольне право» та «конкурентне/антимонопольне 

законодавства» вказаними авторами вживаються як синоніми. Навіть 

безпосередньо з боку спеціалістів антимонопольних органів України може мати 

місце оперування термінами конкуренте право, антимонопольне законодавство 

без будь-яких вказівок на їх сутнісні ознаки чи структурних елементів [334, с. 42-

44]. 

Видається, що тут відбулось механічне перенесення, базових галузей 

права чи їх комплексів на їх складову і ось чому: 1) базові галузі забезпечують 

розмежування правового впливу (дії) норм права; 2) поняття «права» не тотожне 

поняттю «законодавство» − друге є вужче першого; 3) є вже наукові паспорти 

юридичних наук, де конкурентне право − частина господарського права; 4) 

штучне створення нових дисциплін досить небезпечне і припустиме лише при 

магістерських спеціалізація; 5) методом експрополяції слід користуватися 

виважено. 

Дослідивши природу правового регулювання конкурентних відносин в 

Російській Федерації, В.І. Єрьоменко вважає місце конкурентного права в системі 

російського права – як підгалузі цивільного права та комплексної галузі 

законодавства, в якій в єдиних нормативних актах закріплені  норми як 

цивільного, так і адміністративного права [149, с. 9]. Зокрема, на позицію окремих 

вітчизняних представників науки цивільного права комплексність законодавства 

про конкуренцію пояснюється поєднанням у ньому норм цивільного, 

адміністративного та процесуального права, причому саме норми цивільного 

права складають його основу [128,  с. 6]. Щодо цивільного права, то це більш ніж 

сумнівно, про що свідчать програми курсів з цивільного права та робочі програми 

з цього курсу. Принаймні цивільному праву є чим перейматися і окрім 

конкуренції, а цивільне судочинство цих справ взагалі не розглядає. 

Радикальної позиції щодо місця конкурентного права в системі права 

України дотримується окремі представники вітчизняної юридичної думки. В.С. 

Лук’янець вважає, що конкурентне право сформувалось в окрему галузь права, 
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[284, с. 6], а на позицію  Ю.В. Журика антимонопольно-конкурентне право є 

комплексною підгалуззю права [156]. В якості аргументації вони вказують, 

зокрема на особливості предмету та методів регулювання. Однак і з цим важко 

погодитися, оскільки довести оригінальність методів правового регулювання 

суспільних відносин в межах загальноприйнятих підходів досить складно. Так 

само важко стверджувати про «унікальність» предмету регулювання 

конкурентного (антимонопольно-конкурентного) права, оскільки їх основу 

складає процес здіснення господарської діяльності. При цьому, вказуючи на 

міжгалузевий характер антимонопольно-конкурентного права, Ю. В. Журик 

безпідставно розглядає його як елемент правової системи України (виділено нами 

− Н.М.), чим здійснює підміну понять «система права» та «правова система». 

Водночас в російській юридичній літературі встановилось, що 

відокремлення масиву конкурентного законодавства не призвело до створення 

нової галузі права, а є прикладом формування нової галузі законодавства [224, с. 

9]. Така позиція є розумним методологічним критерієм проти синдрому 

«галузотворчості» («галуземанії») і виважено співвідносить категорії «галузь 

права» і «галузь законодавства». 

Нажаль, окремі представники вітчизняної наукової думки, надаючи  

загально-правову характеристику відносинам у конкуренції, хоча і торкаються 

питань місця конкурентного законодавства та/чи конкурентного права в системі 

законодавства та/чи системі права, однак прямої відповіді на них не надають. При 

цьому в опосередкованій формі вказують на їх приналежність до господарського 

права. 

Як приклад, ведучи мову про особливість конкурентного права як галузі 

законодавства, С.А. Кузьміна зазначає наступне: «конкурентне законодавство має 

комплексний характер, оскільки включає норми різних галузей права» [264, с. 13]. 

І хоча в авторефераті своєї дисертації вона пише про новизну дослідження, яка 

підтверджується «обґрунтуванням місця і ролі конкурентного права в 

господарському праві України, його взаємозв’язку  з антимонопольним правом 
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України» [266, с. 4], власне у його тексті ( як і тексті самої дисертації) більш 

детальна інформація про це відсутня. Не вказуючи місця конкурентного права в 

системі права чи системі законодавства України, І. А. Шуміло зробила висновок 

про те, що дослідження конкуренції як цілісного предмету правового 

регулювання можливе лише в рамках науки господарського права (виділено автор 

– Н.М.) [648, с. 30, 33].
 
  

Водночас окремими авторами висловлюються заперечення, а іноді і 

категоричні, проти твердження про формування нової галузі права − 

конкурентного. Зокрема, на погляд С.Е. Жилінський комплексні групи норм права 

(підприємницькі, конкурентні, корпоративні) правильніше називати не галузями 

права, а галузями законодавства [152, с. 355-356]. Суспільні відносини, вважає О. 

Шальман, які регулюються антимонопольним законодавством, недоцільно 

конструювати в окрему галузь, оскільки правовий вплив на учасників ринкових 

процесів має місце в межах існуючих галузей права (цивільного, 

адміністративного, державного права) [629, с. 19-20].  

Про передчасність виділення норм правового регулювання господарських 

відносин у конкурентній боротьбі в окрему галузь права наголошує у своїй 

дисертації і О.Л. Чернелевська [622, с. 29]. При тому упускається системність 

права взагалі, існування його підгалузей, а у їх середині – інститутів та 

субінститутів. Досить важко собі уявити, що галузеве створення конкурентного 

законодавства здатне усебічно врегулювати ці правовідносини без стримуючого 

детектору базових галузей права. Воно не може бути самодостатнім, бо це 

незмінно призведе до дублювання законодавства, його ерозії та перетворення на 

фарс. Однозначно «галузевість» цього законодавства – не краще речення. 

Позиція НАПрН України стосовно цього питання майже однозначна і 

більшість її членів негативно ставляться до формування штучних галузей права. 

Тому послідовною у своїх судженнях щодо визначення місця конкурентного 

права в системі права України впродовж багатьох років залишається О.О. 

Бакалінська [27, с. 81, 84-85, 87-88, 30, с. 6]. Беручи до уваги ознаки системності 

та структурності, вона обґрунтовує положення про конкурентне право як 

підгалузі господарського права, до складу якого відносить такі інститути: 
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антимонопольний, захист від недобросовісної конкуренції, природних монополій, 

державних закупівель та державної допомоги суб’єктам господарювання. 

В цілому заперечуючи факт визнання конкурентного права як самостійної 

галузі права, О.О. Бакалінська вказує на необхідність визначення конкурентного 

права як особливого комплексного утворення в системі права України, яке 

поступово трансформується в майбутньому в окрему галузь права. Однак наразі, 

продовжує автор, конкурентне право займає визначальне місце серед підгалузей 

та інститутів господарського права і використовується як один з найбільш дієвих 

механізмів легального, опосередкованого впливу держави на економічну 

ситуацію в країні [27, с. 81, 84-85, 87-88]. Певної критики заслуговує дуалістична 

позиція автора щодо одночасного розуміння конкурентного законодавства і як 

підгалузі, і як одного із інститутів господарського права. 

Розуміння конкурентного права як інституту господарського права 

проведене у наукових доробках О.В. Безуха, під яким він вважає сукупність 

правових норм, спрямованих на встановлення, підтримку і розвиток економічної 

конкуренції, обмеження і регулювання процесів монополізації, заборону 

обмежувальної практики в господарській діяльності, недобросовісної конкуренції, 

захист прав споживачів, регулювання діяльності природним монополій, які 

застосовуються на підставі певних принципів, економічних за змістом і правових 

за формою, в межах певного галузевого правового режиму, який передбачає 

оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин 

суб’єктів господарювання та державного врегулювання макроекономічних 

процесів, виходячи з конституційних вимог відповідальності держави перед 

людиною за забезпеченням її конституційних прав [37, с. 105]. 

У наведеному вище визначенні вбачаються певні суперечності. Так, 

загальновизнаним є розуміння інституту права як системи відносно 

відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які регулюють 

певну групу (вид) однорідних суспільних відносин. Тож з огляду на те, що 

конститутивною ознакою права є його системність, підмінювати її чимось іншим 
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– груба помилка. Тому розуміння  конкурентного права через категорію 

«сукупність» правових норм є методологічно невірним.  

Вважаємо, що в цілому використання терміну «сукупність» при 

визначенні права / законодавства містить міну сповільненої дії, яка на превеликий 

жаль проводиться юристами. З огляду на те, що цей термін легістично 

тлумачиться як неподільна єдність чого-небудь, загальна кількість, сума чогось, 

комплекс [344, с. 475], вважаємо, що сукупність як архаїчність є антиподом 

системності. Тому небезпека використання терміну «сукупність» передусім 

пов’язана із характеристикою законодавства з урахуванням його непослідовності і 

мінливості, а також суб’єктивізму змін у ньому. 

Окрім цього, О.В. Безух інститут конкурентного права розглядає не з 

точки зору виду суспільних відносин у сфері конкуренції, які потребують 

правового регулювання, а через спрямованість його норм, що не є, на наш погляд, 

обґрунтованим. Останні ж чотири рядки запропонованого визначення взагалі є 

«калькою» основи формування правового господарського порядку, про що 

зазначається 2 ч.1 ст. 5 ГК України.  

Дещо категоричну позицію займає чеський дослідник К. Еліаш. На його 

погляд конкурентне право не є ні самостійною галуззю права, ні підсистемою 

будь-якої галузі права, а є наскрізною правовою галуззю [667, с. 82]. Між тим у 

національному і зарубіжному правознавстві не розкрита категорія «наскрізна 

правова галузь» і визначати одне невідоме через інше є антинауковим. 

Нерідко у понятійному апараті відповідної навчальної літератури має 

місце одночасне використання термінів «антимонопольне право» та «конкурентне 

право». Як приклад, можна навести підготовлений Л.Н. Семеновою посібник 

«Антимонопольне та конкурентне право» [537, с. 136]. При цьому автор не надає 

ні визначення, ні окреслює предмет відповідного правового регулювання. Однак в 

передмові до ілюстрованого нами видання зазначається, що «цей посібник 

допоможе вивчати та викладати учбову дисципліну «Антимонопольне та 

конкурентне право» в Україні».  
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Вузьке розуміння конкурентного права відобразилося в навчальному 

посібнику з конкурентного права України, що підготовлений С.С. Валітовим.  

Характеризуючи предмет вивчення курсу, автор жодним словом не згадує такі 

заборонні дії, як  недобросовісна конкуренція [62, с. 9-10]. А це означає що і 

конкурентне право, як і конкурентне законодавство, ототожнюється ним із 

Законом України «Про захист економічної конкуренції».  

Однак згодом С.С. Валітов дійшов висновку: право економічної 

конкуренції є складовою частиною господарського права, тому 

антимонопольним-конкурентним правом як комплексною підгалуззю 

господарського права охоплюється ті господарські відносини, які безпосередньо 

впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію, а їх регулювання 

забезпечується нормами таких його інститутів:  антимонопольне регулювання, 

захист від недобросовісної конкуренції, загальні та приватні заборони, узгоджені 

дії, попередження монополізації товарних ринків, відповідальність за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства [62, с.9]. При цьому у самому 

тексті поряд зі словами «антимонопольно-конкурентне законодавство» назва 

другого розділу роботи має таку редакцію: «Ринок і монополії в системі 

законодавства про захист економічної конкуренції» (виділено нами − Н.М.). Це 

по-перше. По-друге, обґрунтовуючи правову природу антимонопольно-

конкурентного права та вказуючи на його підгалузеву приналежність до 

господарського права, С.С. Валітов обійшов своєю увагою аналогічні питання 

стосовно антимонопольно-конкурентного законодавства. Можливо поясненням 

цьому є ототожнення вказаних понять, що диктується метою юридичної 

доцільності. 

Наголошуючи на тому, що конкурентне право може розглядатися як засіб 

реалізації економічної політики, професор О. Х. Юлдашев під ним розуміє 

сукупність норм, що забороняють: а) зловживання корпораціями своїм 

домінуючим становищем на ринку; б) дії підприємств та компаній, спрямовані на 

усунення чи послаблення конкурентів, демпінг; дискримінацію малого та 
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середнього бізнесу; г) антиконкурентні угоди між суб’єктами підприємницької 

діяльності; д) надання державної допомоги (субсидіювання виробництва), яка 

спотворює конкуренцію [671, с. 44]. Враховуючи те, що законодавство 

Співтовариства (застосування такої термінології мало місце на час написання 

автором роботи) про конкуренцію автор іменує конкурентним правом, 

залишається незрозумілим чи наведене визначення поняття конкурентного права 

стосується національної правової системи, чи його розуміння в рамках права ЄС. 

З тим можна погодитися, але вкотре наголошуємо на методологічній та 

нейролінгвістичній помилці із терміном «сукупність». Пора притримуватися того, 

що право системне взагалі і всі його складові також.  

І навпаки, на погляд І.А. Шуміло конкурентне право поділяється на 

антимонопольне право та право на захист від недобросовісної конкуренції. [649, с. 

7]. Такий підхід відображає систематику чинного законодавства і є виваженим. 

В окремих випадках право на захист від недобросовісної конкуренції 

ототожнюється із конкурентним правом у вузькому розумінні [15, с. 11]. 

Невипадково у літературі вказується на наявність двох сформованих в більшості 

країн правових інститутів: антимонопольного права і конкурентного права (право 

на захист від недобросовісної конкуренції) [344, с. 76], які, зазвичай, у 

системності охоплюються терміном «конкурентне право» у широкому його 

значенні. 

Протилежної позиції дотримується С.А. Кузьміна. Вона переконана в 

тому, що говорити про конкурентне та антимонопольне право як про відособлені 

галузі не можна, оскільки спільна мета – протидія антиконкурентній практиці в 

економіці, − робить їх взаємопов’язаними та взаємопроникаючими [264, с. 14-15]. 

Подібної точки зору дотримується і О.О. Бакалінська. Вона наголосила на тому, 

що конкурентне право слід розуміти в його єдності. Авторка до його складу окрім 

традиційних антимонопольного права та права з захисту від недобросовісної 

конкуренції  також включило і право природних монополій та вказала на об’єкт 

охорони цієї правової спільності − свобода конкурентної і господарської 
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діяльності [27, с. 65]. Однак з таким твердженням ми погоджуємося лише 

частково, так як переконані, що право природних монополій (законодавство про 

природні монополії) не входить до складу конкурентного права (конкурентного 

законодавства). 

В попередніх дослідженнях ми висловлювались за те, що у техніко-

юридичному відношенні слід відрізняти конкурентне (антимонопольне) 

законодавство і антимонопольний інститут (інститут антимонопольного 

регулювання) [239, с. 27-31; 233, с. 18-19]. Як, на наш погляд, вірно акцентує 

увагу С. А. Паращук, поняттям «законодавство про конкуренцію» (в сучасній 

юридичній літературі та практиці нерідко позначається терміном «конкурентне 

право») охоплено дві сфери правового регулювання: антимонопольне 

регулювання та законодавство про недобросовісну конкуренцію [359, с.74].  

Як вважають О.В. Безух [38, с.109] та В.І. Єрьоменко [149, с. 21] 

конкурентне право (законодавство щодо захисту економічної конкуренції) 

складається із двох правових інститутів – інституту захисту від монопольної 

діяльності та інституту захисту від недобросовісної конкуренції. Водночас О.В. 

Безух вказує на подвійність правової природи захисту від недобросовісної 

конкуренції −  належністю цього об’єкта суспільних відносин до двох правових 

інститутів: інституту права промислової власності і конкурентного права [36, с. 

5]. В свою чергу Ю.В. Журик додатково вказує на інститут статусу та діяльності 

природної монополії (на наш погляд таке формулювання є юридично 

безграмотним), інститут господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення антимонопольно-конкурентного законодавства (оскільки автор 

сповідує розуміння антимонопольно-конкурентного права як комплексної 

підгалузі права, стає незрозумілим його акцент саме на господарсько-правову 

відповідальність), інститут порядку розгляду справ антимонопольними органами 

та «натякає» на «багато інших інститутів» [156], що, вважаємо, є 

необґрунтованим і може призвести до штучного формування правових інститутів 

без урахування виду однорідних суспільних відносин. 
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Обґрунтовуючи необхідність узагальнення окремих правових інститутів 

антимонопольного регулювання господарської діяльності, захисту від 

недобросовісної конкуренції та правових норм, що стимулюють прояви 

добросовісної конкуренції, О.Л. Чернелевська відстоює існування комплексного 

правового інституту захисту конкуренції [622, с. 182]. І хоча в основі такого 

інституту знаходиться обов’язок держави забезпечити захист конкуренції  [226, ч. 

3 ст. 42], із складу його норм виключаються позитивно-регулюючі. Адже на 

відміну від функції захисту конкуренції (виявлення та припинення протиправних 

дій у конкуренції, запобігання недопущенню, усуненню, обмеженню або 

спотворенню конкуренції, запобігання негативному впливу рішень державних 

органів на конкуренцію та інше) її підтримка забезпечується, зокрема, 

узгоджувальними чи заохочувальними засобами. 

З урахуванням вищевикладеного можна стверджувати, що в сучасній 

літературі для позначення особливостей правового регулювання відносин 

конкуренції можуть використовуватися терміни як «законодавство про 

конкуренцію (конкурентним законодавством)» так і «конкурентне право» як 

синонимічні поняття для позначення галузі (самостійної чи комплексної) 

законодавства. Однак, як влучно зазначив  О.І. Мельниченко, під впливом такого 

законодавства в Україні сформувалося конкурентне право як наука і навчальна 

дисципліна [319, с. 58]. Для потреб практичного їх розрізняння краще 

термінологію максимально деталізувати: «законодавство про конкуренцію 

(конкурентне законодавство)» як позитивне право та конкурентне право. І хоча 

основу останнього складає перше поняття, воно доповнене, зокрема доктриною, 

практикою. 

На наш погляд, наразі не заперечним є факт існування конкурентного 

законодавства, котре характеризується власною господарсько-правовою 

природою.  В літературі справедливо відзначено те, що конкуренція є не тільки  

специфічною формою співіснування, співробітництва бізнесових структур [645, с. 

33], але завжди необхідною умовою підприємницької діяльності в суспільстві, 
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заснованому на товарному виробництві та обміну  [369, с. 32-33], є способом 

існування господарської ринкової системи та рушієм господарських 

горизонтальних і вертикальних відносин [37, с. 65-66] та сферою діяльності 

суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) у 

галузі суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізації 

продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають 

цінову визначеність [42, с. 28-29].  

Це пояснюється тим, що конкуренцію та господарську діяльність можна 

розглядати як дві сторони однієї медалі, що взаємообумовлюють та 

взаємодоповнюють одна другу. По-перше, з одного боку, процес змагальності 

може стати передумовою отримання бажаного кінцевого результату 

господарського характеру для його учасників. З іншого – господарська діяльність 

є безумовною передумовою здійснення конкуренції. Тому, на наш погляд, вказані 

поняття співвідносяться як видове (конкуренція) та родове (господарська 

діяльність) поняття, кожному з яких притаманні свої характерні ознаки.  

По-друге, процес реалізації конкурентних відносин характеризується 

органічним поєднанням організаційних та майнових елементів, публічних та 

приватних інтересів. Дані відносини складаються між учасниками ринкових 

операцій з питань господарської діяльності на товарних ринках, які можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

Наведене нами вище підкреслює господарсько-правову природу 

конкурентного законодавства як правового явища. 

Керуючись викладеним закономірно виникає питання: в чому причина 

існування різних назв («антимонопольне законодавство/право», «конкурентне 

законодавство/право») щодо визначення правового регулювання в сфері 

конкуренції? Такі термінологічні розбіжностей відображають і певну різницю у 

змісті самого регулювання [109, с. 177], а також вказують на проблему 

співвідношення конкурентного (антимонопольного) законодавства і галузі права.  
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У зв’язку з викладеним солідаризуємося із Н. О. Саніахметовою про те, що 

в основі сучасної антимонопольної (антитрестівської)  теорії та практики 

розвинутих країн лежать правові та економічні принципи. Терміни «монополія» і  

«обмеження торгівлі» мають свій генезис в економіці. Терміни «чесний» або 

«нечесний»  мають коріння в законодавчих принципах загального права, а не в  

економічних принципах [531, с.7]. Не слід відривати одну закономірність від 

інших, однин напрямок господарювання від інших, чи на загальному рівні один 

напрям економічної політики держави від інших, що вказані у ст. 10 ГК України, і 

на цій основі вибудовувати самодостатню галузь права та законодавства. Це 

досить хибний шлях. 

Наразі більшість країн з ринковою економікою мають свої конкурентні 

правила. Зокрема, в США застосовується антитрестівське законодавство, в Росії – 

конкурентне законодавство (конкурентне право), картельне в Німеччині, 

Австралії, Швейцарії, в західноєвропейських державах, в тому числі в країнах 

Загального ринку – конкурентне право або законодавство про боротьбу з 

обмежувальною торгівлею. 

Сучасний етап розвитку соціально орієнованої ринкової економіки  

вимагає перегляду концепцій галузевого правового регулювання і відповідного 

законотворення. В джерелах з теорії держави і права відзначається, що система 

права здатна інтегрувати (включати) нові елементи і піддаватися подальшій 

диференціації. Саме динамізм системоутворюючих елементів забезпечує стійкість 

існуючої системи права [566, с. 379]. Цілком солідаризуємося з Н.М. Оніщенко і 

О.В. Зайчуком про те, що з проблемою правової визначеності пов’язане  питання 

дотримання і захисту прав людини. «У зазначеному аспекті питання юридико-

технічної якості законодавства як однієї із гарантій правової визначеності є 

важливим і актуальним, оскільки саме закони встановлюють права, свободи й 

обов’язки особи, визначають межі та підстави обмеження прав і свобод 

державою» [87, с. 140]. 
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Академік Г.Л. Знаменський, досліджуючи соціально-економічні засади 

створення системи господарського законодавства України наголошує, що 

диференційованість відносин в економіці  формує потребу у спеціалізації права, 

яка враховувала б нові тенденції в суспільстві [174, с. 36]. А фундатор науки 

господарького права в Україні академік В.К. Мамутов зауважив, що система 

правового регулювання господарської діяльності не вкладається ні в рамки 

цивільного, ні в рамки адміністративного права, а в сфері економіки необхідний 

системний, комплексний підхід [302, с. 10]. Така позиція є компромісною і не 

надає можливості гіпертрофікувати інститути права в підгалузі, а підгалузі – в 

його галузі і множити безкінечно. 

Як вірно зазначив Д.А. Керімов, на сучасному етапі виникає об’єктивна 

потреба не тільки в систематизації знання і діяльності, а й у їх інтеграції, синтезі, 

у відновленні загальної картини суспільного буття, суспільної практики в цілому 

[195, с. 242]. В процесі розвитку суспільних відносин з’являтимуться 

правоутворюючі масиви таких суспільних відносин, які будуть вимагати 

комплексного правового регулювання з поєднанням різних правових режимів [8, 

с. 6].  Тому зростає актуальність системних досліджень тих інституційних 

структур, які б створювали цілісну систему законодавчих засад підтримки та 

захисту конкуренції в Україні. 

Слід звернути увагу і на те, що юристи більшості держав далекі від 

дискусії про галузеву приналежність побудови системи права в тій чи іншій 

країні, а основну увагу вони приділяють угрупуванню правових норм, об’єднання 

яких є доцільним з практичної точки зору [577, с. 71]. Влучно висловився О.М. 

Олейник стосовно того, що проблема  галузевої структури права ніколи не може 

бути вирішеною остаточно [423, с.14]. 

Цілком поділяємо позицію О. І. Мельниченка, що з прийняттям Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»  розпочався новий етап розвитку 

законодавства з питань захисту конкуренції [321, с. 13]. А звідси – удосконалення 

правового забезпечення функціонування суспільних відносин у конкуренції. 
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У свою чергу О. О. Бакалінська відзначила, що поняття «конкурентне 

право» є новим в правовій системі України і майже не дослідженим [27, с. 64]. 

Тому невипадково, що поява нової галузі у сформованій вітчизняній системі 

права є предметом дискусій серед науковців.  

З огляду на вищезазначене є достатні підстави стверджувати про те,  що 

конкурентне законодавство є комплексною підгалуззю господарського 

законодавства як частина забезпечення економічної політики держави. Водночас 

можна прослідкувати тенденцію до виокремлення норм конкурентного 

законодавства в комплексну підгалузь права України в системі господарського 

права – конкурентне право, що в даний час перебуває у процесі активного 

становлення та розвитку.  

Вважаємо, що в умовах виникнення різноманітних ринкових відносин та 

диференціації їх правового врегулювання замість ведення теоретичних дискусій 

про галузеву приналежність побудови системи права, вченим-юристам варто 

більше уваги приділити угрупуванню правових норм, об’єднання яких є 

доцільним з практичної точки зору: а) єдність правничої термінології; б) єдність 

політики формування професійної правосвідомості та подолання незрілості 

окремих навчальних курсів і посібників; в) готовність до комп’ютерної обробки 

правової інформації. 

З огляду наведеного вище зауваження необхідно зазначити, що як 

обмежувач державного впливу на процеси конкуренції, конкурентне 

законодавство є нормативною складовою державного регулювання відносин 

конкуренції, тобто його інструментом, а конкурентне право – системою  

принципів, концепцій та юридичних норм, за допомогою яких забезпечується 

державне регулювання відносин конкуренції.  
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2. 3 Cтруктура конкурентного законодавства та система його актів 

 

В ч. 3 ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

зазначено, що особливості застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути 

встановлені  виключно шляхом внесення змін до цього Закону. З огляду на 

наведене можна зробити висновок, що єдиним джерелом правил конкуренції є 

конкурентне законодавство.   

Окремими представниками економічної науки висловлюється позиція, що 

система правил щодо захисту конкуренції отримала назву антимонопольного 

законодавства, яке складається із законодавчих та інших нормативних актів, які 

забороняють в залежності від співвідношення вигод і витрат окремі способи 

поведінки на ринку. Поряд з цим існують інститути конкуренції, які включають в 

себе усі інші акти, що містять окремі норми антимонопольної та конкурентної 

спрямованості. До таких норм  відносять законодавство про ціноутворення, 

законодавство про іноземне підприємництво тощо [519, с. 6]. З такою позицією 

важко погодитися з огляду на не правовий підхід до розуміння інституту права як 

системного явища в цілому. 

Наразі серед вітчизняних науковців, зокрема А.М. Варламової [65, с. 19], 

О.Л. Чернелевської [622, с. 48], С.С. Валітова [62, с. 10-11], простежується стійка 

тенденція щодо обґрунтування систематизації конкурентного (антимонопольно-

конкурентного) законодавства як сукупності (виділено нами – Н.М.) актів, які 

безпосередньо регулюють конкурентні відносини (спеціальне законодавство чи 

власне регулююче законодавство), та інших актів, що містять окремі норми 

(галузеві) антимонопольної та конкурентної спрямованості. Концепція сукупності 

за презумпції системності права та, зокрема, законодавства є відображенням 

недостатньої правової культури. Як ми вже зазначали, слід виходити із 

системності права і це беззаперечно, як і те, що основу джерел конкурентного 

законодавства України становлять ті нормативно-правові акти, що регулюють 
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взаємодію ринкових сил шляхом встановлення правил добросовісної ринкової 

поведінки.  І хоча види актів конкурентного законодавства детально були 

представлені в роботах як вказаних вище авторів, так і інших вчених юристів 

(наприклад,  К.Ю. Тотьев [577, с. 88-111], О. О. Бакалінської [27, с. 36-51]), на 

наш погляд, як з теоретичної, так і з практичної точок зору слід розмежовувати 

акти регулюючої конкурентної спрямованості та акти, які формують структуру 

саме конкурентного законодавства. Адже нерідко у літературі безпідставно 

змішують нормативно-правові акти, які у системі утворюють конкурентне 

законодавство і власне акти,  які складають його структуру . 

На законодавчому рівні можна віднайти як відповідні приписи щодо 

системи нормативно-правових актів, так і вказівку на структуру законодавства. 

Зокрема, система нормативно-правових актів, що регулюють господарські 

відносини, визначено в ст. 7 ГК України. А саме, це Конституція  України, ГК 

України, закони України, нормативно-правові акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти інших органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також інші нормативні акти.  

Навпроти, відповідно до ч.1 ст. 3 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» відповідне законодавство ґрунтується на нормах, що встановлені 

Конституцією України, і складається із цього Закону, законів України «Про 

Антимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих 

законів. Положення аналогічного змісту містяться і в ст. 3 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції». 

На підставі логічного тлумачення змісту наведених вище положень можна 

дійти висновку, що Конституція України не входить до складу конкурентного 

законодавства, а лише характеризується як правова основа для його формування, 

в тому числі нормативна модель відносин у сфері конкуренції, в межах п. 8 ч.1 ст. 

92 Конституції України. Водночас той факт, що держава відповідно до ч. 2 ст. 42 

Конституції України бере на себе функцію щодо забезпечення захисту 
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конкуренції у підприємницькій діяльності, є свідченням визнання на найвищому 

законодавчому рівні необхідності спеціального правового регулювання відносин 

конкуренції в Україні. Тому, на наш погляд, є всі підстави вважати, що 

Конституція України, хоча безпосередньо не може бути включена до структури 

конкурентного законодавства, однак посідає гідне місце в системі актів 

регулюючої конкурентної спрямованості в цілому. 

Продовжуючи дослідження структури конкурентного законодавства 

України варто надати відповідь на питання щодо визначення в ній місця ГК 

України. В законах України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» про таке джерело конкурентного законодавства. 

Пояснення в цьому, на наш погляд, вбачається у часовому факті їх прийняття. А 

саме, ГК України – 2004 р., Закони України «Про захист економічної конкуренції» 

− 2001 р. та «Про захист від недобросовісної конкуренції» − 1996 р. 

Нажаль, із прийняттям ГК України в сфері правового регулювання 

конкурентних відносин виникли окремі колізії, а загальновідомий вислів − «крок 

вперед та два кроки назад» набув актуальності з точки зору фактичної реалізації 

його норм та норм Закону України «Про захист економічної конкуренції» у 

реальну практику.  

В межах своїх повноважень за результатами розгляду справ 

антимонопольні органи мають право приймати рішення 464 ст. 48; 463, ст. 30, 

які мають всі ознаки адміністративно-господарських санкцій (застосовуються за 

порушення правил здійснення економічної конкуренції до суб’єктів 

господарювання уповноваженими органами державної влади; є заходами 

організаційно-правового чи майнового характеру; спрямовані на припинення 

правопорушення та ліквідацію його наслідків). А тому на них зазвичай повинні 

поширюватися ті вимоги, які встановлені Главою 27 ГК України.  

Водночас постає проблема щодо строків реалізації господарсько-правової 

відповідальності у вигляді застосування адміністративно-господарської санкції до 

суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері господарювання 
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передбачені в ст. 250 ГК України, а у сфері конкуренції – у Законах України 

Закони «Про захист економічної конкуренції» (ст. 42) та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції (ст. 28
1
), які значно різняться за своєю тривалістю. 

При цьому слід врахувати, що в ч. 2 ст. 223 ГК України законодавцем 

сформульований імперативний припис про те, що строки застосування 

адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання 

встановлюються цим Кодексом (виділено нами – Н.М.). Хоча в іншому положенні 

(ч. 2. ст. 238 ГК України) вказав, що види адміністративно-господарських санкцій, 

умови і порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими 

законодавчими актами (виділено нами – Н.М.).  

Це, в свою чергу, породжує запитання: а чи не суперечить ст. 42 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» ч. 2 ст. 223 ГК України? Чи 

можливо між поняттями «строк давності притягнення до відповідальності» (за 

Законом) та «строк застосування адміністративно-господарської санкції» (за ГК 

України) існує суттєва різниця?   

Вважаємо, подолати вищенаведені нами колізії можна через з’ясування 

питання про те, який із наведених нормативних актів − ГК України чи Закони 

України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» − є загальним чи спеціальним? Адже відповідно до 

загальновідомого принципу «Lex speсiales derogate generali», спеціальний закон 

витісняє загальний. Незважаючи на те, що зазначений принцип ні в Цивільному, 

ні в Господарському кодексах не знайшов відображення, він є загальновідомим та 

безумовно визнаним як серед теоретиків, так і практиків. 

Якщо ж взяти до уваги положення Конституції України про виключне 

встановлення на рівні законів правила конкуренції та норм антимонопольного 

регулювання, закономірно постає питання про вид такого закону – ГК України чи 

Закони України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»? Водночас у ч. 4 ст. 18 ГК України сформульоване 

положення про те, що правила конкуренції та норми антимонопольного 
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регулювання визначаються цим Кодексом та іншими законами. А відповідно до 

ч.1 ст. 41 ГК України законодавство, що регулює відносини, які виникають у 

зв’язку з обмеженням та попередженням монополізму у господарській діяльності, 

складається з цього Кодексу, закону Про Антимонопольний комітет України, 

інших законодавчих актів.  

Із змісту наведених вище положень можна припустити, що ГК України   є 

актом спеціального регулювання не тільки господарських відносин, але й 

відносин у конкуренції. Безумовно, в таких економічних явищах, як господарська 

діяльність і конкуренція, простежується певний «генетичний» зв’язок. Адже  

процес здійснення ринкового змагання передбачає здійснення суб’єктами 

господарювання господарської діяльності. І це, в свою чергу, закріплено у ГК 

України шляхом включення до нього спеціальних глав – Глава 3 «Обмеження 

монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної 

конкуренції», Глава 28 «Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства».   

Те, що відносини у конкуренції характеризуються господарсько-правовою 

природою, підтверджується і позицією Вищого господарського суду України. Як 

зазначається в постанові його пленуму, правовідносини, пов'язані з обмеженням 

монополізму та захистом суб'єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції, є предметом регулювання господарського законодавства, у тому 

числі й ГК України, і відтак – господарськими [456, п. 1]. Якщо так, то і питання 

про строки застосування відповідальності строку давності притягнення до 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства мали б були 

вирішуватися з урахуванням тих спеціальних приписів, які містяться в ст. 250 ГК 

України. Адже якщо суперечності виникають між спеціальними законами, котрі 

по-різному регулюють спірні відносини, перевагу має той закон, що набрав 

чинності пізніше. У нашому випадку – ГК України. 

ГК України як спеціальний акт щодо регулювання господарських 

відносин,  беззаперечно складає структуру конкурентного законодавства. Однак 
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вважаємо, що за своїм характером ГК України в частині регулювання 

конкурентних відносин є актом загальної дії, а його норми є відсильними. Така 

наша позиція в певній мірі підтверджується судовою практикою [448, п. 7; 445, п. 

1].  

На користь наших міркувань хочеться навести кілька аргументів: по-

перше, відповідно до ч.3 ст. 3 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» особливості застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути 

встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону; по-друге, за своїм 

змістом, зокрема і мети, та вимогам щодо суб’єктного складу, зокрема 

законодавчого розуміння поняття «суб’єкт господарювання», поняття 

«господарська діяльність» та «економічна конкуренція» між собою різняться; по-

третє, в ст. 251 ГК України говориться про можливість накладення 

Антимонопольним комітетом штрафів на суб’єктів господарювання – юридичних 

осіб за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства, але в якому 

розмірі – не визначено. 

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що норми 

Законів України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» є спеціальними  стосовно до відповідних норм ГК 

України. Незважаючи на те, що законодавець хоча і намагався за допомогою норм 

ГК України врегулювати відносини у конкуренції, на наш погляд, така спроба 

виявилася невдалою як з точки зору хронічних недоліків законодавчої техніки, 

так і дублювання окремих положень Закону України «Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності», який був прийнятий ще у 1992 році (в редакції 1998 р.) без 

врахування факту прийняття ще у 2001 році нового Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» 242, с. 90-91. 

Існування ж принципу «Lex speсiales derogate generali» надає можливість 

суду при вирішенні справ, пов’язаних із економічною конкуренцією, 
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безпосередньо застосовувати спеціальні норми Законів України «Про захист 

економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції».  Адже 

відповідно до ч. 6 ст. 4 ГПК України забороняється відмовляти у розгляді справи з 

мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке 

регулює спірні відносини. На наш погляд, відмова від вказаного принципу 

призвела б до того, що правова система повністю складалася лише  із загального 

законодавства (у нашому випадку ще й застарілого), без врахування специфіки 

окремих правовідносин, зокрема в сфері конкуренції. 

З метою остаточного розв’язання проблеми щодо визначення сфери 

загального чи спеціального регулювання відносин у зв’язку із економічною 

конкуренцією, пропонуємо ч. 3 ст. 4 ГК України викласти у такій редакції: «До 

господарських відносин,  що виникають із  торговельного мореплавства та у 

зв’язку із конкуренцією і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства 

України та законодавчими актами України про захист економічної конкуренції, 

застосовуються правила цього Кодексу». Відповідно вилучити із тексту ГК 

України Глави 3 та 28.  

Стосовно  вказівки у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» на «інші нормативно-правових акти» слід зауважити, що вони 

можуть бути включені до структури конкурентного законодавства лише у тому 

обсязі, який передбачений Конституцією України або спеціальними законами, 

визначеними у ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Наприклад, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України належать до сфери конкурентного законодавства в частині 

визначення основних напрямків та заходів державної політики у сфері розвитку 

економічної конкуренції та обмеження монополізму, контролю за діяльністю 

органів Антимонопольного комітету України, в тому числі призначення Голови 

Антимонопольного комітету України, його заступників та державних 

уповноважених. Це відповідає приписам п. 8 ст. 92, п. 24 ст. 85, п. 14 ст. 106, п. 1, 

3-5, 9 ст. 116 Конституції України та ст. 2, ч.1 ст. 9, ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закону 
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України «Про Антимонопольний комітет України». Наприклад, Постанови 

Верховної Ради України «Про Державну програму демонополізації економіки і 

розвитку конкуренції» від 21.12. 1993 року № 3757-XII [440], «Про призначення  

О. Костусєва Головою Антимонопольного комітету України» від 01.04.2010 р. № 

2005-4 [481], Про призначення Терентьєва Ю.О. на посаду Голови 

Антимонопольного комітету України від 19 травня 2015 р. № 438-VIII [482]; 

Укази Президента України «Про Основні напрями конкурентної політики на 

2002-2004 роки» від 19.11.2001 р. № 1097/2001 [475], «Про призначення В. Цушка 

Головою  Антимонопольного комітету України» від 16 грудня 2010 року 

№1130/2010  [483] та «Про призначення Ю. Кравченка першим заступником 

Голови Антимонопольного комітету України − державним уповноваженим» від 

24 вересня 2005 року № 1336/2005 [485]; Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про призначення Р. Кузьміна заступником Голови Антимонопольного 

комітету України» від 31.03.2010 р. № 725-р [484]. Зауважимо, що така часта 

зміна керівників – свідчення непослідовності у роботі цього держаного органу і 

суб’єктивних перепонах.       

Забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі 

розвитку конкурентних відносин можливе не тільки шляхом прийняття та 

застосування відповідних актів конкурентного законодавства, але й шляхом 

встановлення чітких напрямів державної політики у сфері розвитку конкуренції та 

виокремлення та визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на 

основі порівняльного аналізу можливих варіантів. Саме тому у вересні 2012 року 

розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки від 19 

вересня 2012 р. № 690-р [227], розроблену Антимонопольним комітетом України 

(як замовником) на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187. 
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Вперше на офіційному рівні дістало визнання розуміння того, що 

розв’язання проблеми розвитку конкуренції належить до компетенції центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють 

регулювання в окремих сферах діяльності, органів місцевого самоврядування і 

потребує комплексного підходу, скоординованої діяльності таких органів та може 

бути забезпечене шляхом розроблення і виконання Загальнодержавної програми 

розвитку конкуренції на 2014-2024 роки. А це, в свою чергу,  узгоджується із 

приписами ч.1 ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яка 

має назву «Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та 

обмеження монополізму». 

Продовжуючи аналізувати структуру конкурентного законодавства, варто 

вказати, що нормативні акти Кабінету Міністрів України відповідно до ч. 3 ст. 10, 

ч. 2 ст.25 та ст. 33 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є 

елементами його структури також і в частині порядку надання дозволу на 

узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання, які були заборонені 

органами Антимонопольного комітету України [397]. В свій час на виконання 

згадуваної вище Державної програми демонополізації економіки і розвитку 

конкуренції Кабінетом Міністрів України було затверджено «Положення про 

державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного 

призначення, товари народного  споживання, роботи і  послуги  монопольних 

утворень» від 22 лютого 1995 р. № 135 [376] .  

Необхідно зазначити, що Уряд України також проводить активну роботу 

по налагодженню міждержавного співробітництва у сфері конкуренції шляхом 

підписання міжурядових угод, зокрема: Договір між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі конкурентної 

політики [136], Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про співробітництво у галузі розвитку конкуренції [137],  Угода між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про   

співробітництво в галузі конкурентної політики [583], Договір між Урядом 
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України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі  конкурентної політики 

[138]. 

Практична цінність підписання таких міжурядових угод полягає у 

можливості їх використання при вирішенні справ, пов’язаних із порушенням 

конкурентного законодавства  міжнародного характеру. Тому саме в актах такого 

рівня узгоджуються і прописуються питання процедури конкретної взаємодії 

органів влади та управління  різних держав у сфері застосування національного 

конкурентного законодавства, координації спільних дій щодо попередження, 

обмеження і припинення антиконкурентної діяльності суб’єктів господарювання, 

подолання негативних наслідків від такої діяльності або втручання державних 

органів у господарську діяльність країн-партнерів, якщо вони зачіпають важливі 

інтереси сторін і негативно впливають на їхні торгівельні відносини. При цьому 

необхідно наголосити, що виконання таких двохсторонніх урядових угод у сфері 

захисту конкуренції відноситься до сфери відповідальності Антимонопольного 

комітету України. 

В цілому зазначені угоди слугують меті сприяння конкуренції та її 

подальшого розвитку і є складовим елементом структури конкурентного 

законодавства України, зокрема, та узгоджуються із тими повноваженнями, які 

покладені на Кабінет Міністрів України Конституцією України.  

Відповідно до п. 11 ч. 3 ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» Комітет має право приймати власні нормативно-правові акти у 

формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції. До них належать: 

«Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету  

України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації 

економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання» [381], 

«Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України» 

[387], «Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 

господарювання на ринку» [326], «Положення про порядок подання заяв до 
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Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про контроль за 

економічною концентрацією)» [382], «Типові вимоги до створення господарської 

асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу 

Антимонопольного комітету України на її створення» [569], «Типові вимоги до 

узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних 

та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати 

ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України» [571], 

«Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання про спеціалізацію 

виробництва, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу 

органів Антимонопольного комітету України» [572], «Положення про порядок 

подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання 

дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені 

дії)» [383], «Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання для 

загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів 

Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання» 

[570], «Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства 

про захист економічної конкуренції» [385], «Порядок здійснення контролю за 

виконанням рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на 

узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання» [396], «Положення про 

складання та ведення переліку  суб'єктів природних монополій» [386],  «Правила 

розгляду заяв і справ про порушення конкурентного законодавства (Правила 

розгляду справ)» [422],  «Форма Реєстру недобросовісних учасників процедури 

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» [596], «Порядок складання та 

ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» [399]; «Порядок 

подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від 

відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» (Порядок звільнення від відповідальності)» [398]; 
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Порядок забезпечення проведення експертизи під час здійснення контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції [400]. 

Окрім того, відповідно п. 10 ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» Антимонопольний комітет України має 

право розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами 

державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань конкурентної 

політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки. Зокрема, 

«Вимоги до порядку подання та оформлення заявки та документів, що до неї 

додаються, на надання Кабінетом Міністрів України дозволу суб’єктам 

господарювання на узгоджені дії, концентрацію, на які Антимонопольний комітет 

України не надав дозволу» [73] , «Положення про Комісію з питань оцінки 

позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації суб’єктів 

господарювання» [378].  

Формування завершеного наукового уявлення про структуру 

конкурентного законодавства передбачає вирішення питання про включення до 

неї актів методичного забезпечення застосування конкурентного законодавства, 

автором яких є Антимонопольний комітет України. Однак позиції з цього 

приводу у літературі різняться. Підкреслюючи той факт, що такі методичні 

рекомендації хоча і слугують «продовженням» норм антимонопольного 

законодавства, супроводжують їх дію, К.Ю. Тотьєв виключає їх із складу такого 

законодавства та відносять їх лише до рекомендаційних актів про конкуренцію 

[577, с. 106-108].  

Більш лаконічно з цього питання висловилася А.М. Варламова. Вказуючи 

на відсутність у методичних вказівках загальнообов’язкової сили, вона 

справедливо підкреслює, що вони відіграють суттєву роль при застосуванні 

конкурентного законодавства. З огляду на це А.М. Варламова
 

 відносить  

методичні вказівки до актів різного правового рівня, які створюють основу для 

практичного застосування тих чи інших положень закону про конкуренцію і які є 
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складовою частиною конкурентного законодавства як, на її погляд, «масиву» 

актів різної спрямованості [65, с. 25-28]. 

Власне акти методичного забезпечення застосування конкурентного 

законодавства умовно можна розділити на дві групи:  

I. Рекомендаційні роз’яснення та інформаційні листи Антимонопольного 

комітету України:  

-  «Щодо застосування частини 4 статті 26 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» при призначенні або обранні на посаду керівника, 

заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи 

виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи 

кілька з перелічених посад в інших суб’єктах господарювання» [660];  

- «Про особливості застосування положень законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції у зв’язку з набранням чинності Законом України 

«Про внесення змін до Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» від 18 грудня 2008 року № 689 – VI» [476];  

- «Щодо застосування статей 22 та 24 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» при придбанні простих іменних акцій» [658]; 

- «Щодо застосування частини 2 статті 29 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» при наданні попередніх висновків стосовно 

концентрації суб’єктів господарювання» [659]; 

- «Щодо застосування пункту 2 частини 3 статті 22 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» при розгляді питання концентрації суб'єктів 

господарювання, якщо придбання часток (акцій, паїв) здійснюється особою, 

основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з 

цінними паперами» [657]; 

- «Щодо оцінки відповідності узгоджених дій у вигляді створення 

об’єднань законодавству України про захист економічної конкуренції» [505]. 

II. Розроблені Антимонопольним комітетом методичні роз’яснення та 

матеріали щодо застосування окремих положень конкурентного законодавства: 
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- «Методика визначення відносин контролю» [325]; 

- «Про порядок застосування пункту 12 інформаційної службової записки 

від 22.10.2008 № 22-02/231» [478]; 

- «Щодо окремих питань розслідувань справ про антиконкурентні 

узгоджені дії при проведенні конкурсних процедур закупівель» [662]; 

- «Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення основних типів 

товарних ринків» [567]; 

- «Щодо критеріїв оцінки впливу дій державних органів на конкуренцію» 

[661]; 

- «Про застосування норм Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», що містять поняття «бар’єри для доступу на ринок інших суб’єктів 

господарювання», «обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів 

господарювання», «перешкоди доступу на ринок (виходу) з ринку інших суб'єктів 

господарювання» [461]; 

- «Щодо підходів АМКУ при дослідженні ознак наявності колективного 

монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання» [663]. 

Розроблення таких актів узгоджується із виконанням одного із завдань, 

покладених законодавцем на Антимонопольний комітет України − методичного 

забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції 

[432, п. 4 ст. 3]. Але чи можна вказані вище акти включити до структури актів 

конкурентного законодавства. Мабуть відповідь потрібно шукати в аналізі 

повноважень Антимонопольного комітету України.   

Так, з метою однакового застосування норм конкурентного законодавства 

Комітет наділений повноваженнями: 1) здійснювати офіційне тлумачення власних 

нормативно-правових актів; 2) надавати рекомендаційні роз’яснення  з питань 

застосування законодавства про захист економічної конкуренції [464, ч. 6 ст. 7; 

432, п. 12-13 ч. 3 ст. 7].  При цьому варто звернути увагу на те, що окреслюючи 

повноваження Комітету, законодавець розмежував нормативне та методичне 

забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та право надання 
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ним рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства про захист 

економічної конкуренції [432, п.п. 11-13 ч. 3 ст. 7]. 

З урахуванням вищенаведеного вважаємо безпідставним до структури 

конкурентного законодавства відносити акти методичного забезпечення його 

застосування, оскільки в них відсутня основна властивість правового акта  – вони 

не встановлюють, не змінюють і не припиняють правовідносин. Ураховуючи 

неоднорідність актів методичного забезпечення, є підстави визнання за 

рекомендаційними роз’ясненнями та інформаційними листами властивостей актів 

офіційного тлумачення нормативно-правових актів. Методичні ж роз’яснення та 

матеріали щодо застосування окремих положень конкурентного законодавства 

залишаються лише актами методичного забезпечення застосування 

конкурентного законодавства. 

Окрім спеціальних актів конкурентного законодавства вимоги 

конкурентної спрямованості містяться і в інших нормативно-правових джерелах. 

Зокрема, про заборону використання цивільних прав з метою неправомірного 

обмеження конкуренції, зловживанням монопольним становищем на ринку, а 

також недобросовісною конкуренцією встановлено в ч. 5 ст. 13 ЦК України. За 

результатами розгляду справ про порушення конкурентного законодавства 

Вищий господарський суд України звернув увагу на те, що приписи цього 

кодексу та інших актів законодавства, які регулюють, зокрема, право 

інтелектуальної власності, можуть застосовуватись господарськими судами до 

правовідносин, що регулюються нормами конкурентного законодавства (в тому 

числі Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції»), у 

вирішенні певних питань, пов'язаних, зокрема, з визначенням понять об'єктів 

правової охорони, поняття їх використання і т. ін., якщо такі питання не 

врегульовано нормами конкурентного законодавства. В разі коли тотожні за 

назвою поняття, вживані як у законах, що регулюють право інтелектуальної 

власності, так і в конкурентному законодавстві, є відмінними одне від одного за 

правовим змістом, господарському суду у розгляді справ, пов’язаних із 
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застосуванням конкурентного законодавства, слід виходити саме з приписів 

останнього [456, п. 25].  

Обмеження монополістичної діяльності в аеропортах і вільної конкуренції 

та рівноправності передбачено в Повітряному кодексі України [370]. Механізм 

реалізації адміністративної відповідальності за порушення Законів України «Про 

захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

встановлений у ст. ст. 164-3, 166-1, 166-2, 166-3, 166-4 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [205].  

Окрім кодифікованих актів, норми конкурентної (антимонопольної) 

спрямованості містяться в численних законодавчих актах. Наприклад, в ст. 1, 4 та 

19 Закону України «Про господарські товариства» [437], ст. 2-3 Закону України 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів» [439], ст. 53 Закону України 

«Про банки та банківську діяльність» [433], ст. 13 Закону України «Про ціни та 

ціноутворення» [493], ст. 9, 20 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» [468], ст. 38 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» 

[494 ], ст. 3, 8  Закону України «Про  транспорт» [491], ст. 4 Закону України «Про 

залізничний транспорт» [460]. 

Окремо слід сказати про Закон України «Про природні монополії». Цей 

закон С.С. Валітов  відносить до основних (спеціальних) законів, що належать до 

конкурентного законодавства відносить [62, с. 10]. Законодавство в сфері 

природних монополій, пише О.О. Бакалінська, відноситься до конкурентного 

законодавства [27, с. 43]. Протилежного погляду  з цього питання дотримується 

І.О. Анохіна. Як справедливо вона зазначає, законодавство про природні 

монополії не можна віднести до конкурентного законодавства, зокрема до 

законодавства про захист економічної конкуренції, оскільки воно спрямовано не 

на захист і підтримку конкуренції, а навпаки, на визнання монополій, 

недопущення й усунення конкуренції на визначених ринках» [16, с. 7].  

Вважаємо, що формулюючи в ст. 3 Закону України «Про природні 

монополії» положення щодо законодавства про природні монополії із вказівкою, в 
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тому числі на Закон України «Про захист економічної конкуренції», ще не є 

достатньою підставою для включення цього закону до структури конкурентного 

законодавства. По-перше, за сферою дії вказані закони різняться. Дія Закону 

України «Про природні монополії» поширюється на відносини, що виникають на 

товарних   ринках  України,  які  перебувають  у  стані  природної монополії,  та  

на  суміжних ринках. Сфера ж дії Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» окреслюється відносинами органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю із суб’єктами господарювання; суб’єктів господарювання з іншими 

суб’єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними 

особами у зв’язку з економічною конкуренцією.  

По-друге, державне   регулювання  діяльності  суб’єктів  природних 

монополій   здійснюється   національними   комісіями   регулювання   природних 

монополій. Однак державний контроль за додержанням законодавства про захист 

економічної  конкуренції, в тому числі і у сферах природних монополій, та 

дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час 

регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами 

природних монополій здійснюється  Антимонопольним  комітетом України в 

межах окреслених завдань та відповідно до його компетенції [432, п. 2. ст. 3 та ч.1 

ст. 7; 486,  ч. 2 ст. 4]. І хоча на Антимонопольний  комітетом  України покладені 

функції щодо ведення зведеного  переліку  суб’єктів природних монополій, такий 

перелік ведеться на підставі реєстрів суб’єктів природних  монополій лише у 

сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у  сфері  комунальних  послуг. В  

інших  сферах,  в яких діють суб’єкти    природних   монополій,   −   

національними   комісіями регулювання  природних  монополій у відповідній 

сфері або органами виконавчої  влади,  що  здійснюють  функції  такого 

регулювання до створення  зазначених комісій [486, ч.2 ст.5]. 
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Інтеграція принципів та норм міжнародного права у національне 

конкурентне законодавства відбувається в двох напрямках: 1) шляхом ратифікації 

міжнародного договору або; 2) через адаптацію норм міжнародного права у актах 

конкурентного законодавства.  

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість  якого 

надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться 

в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору. Наведене 

законодавче положення узгоджується із приписами ст. 9 Конституції України, 

яка, в свою чергу, заклала підвалини визнання за міжнародними договорами 

(угодами, конвенціями, пактами, протоколами тощо, незалежно від їх конкретного 

найменування) властивостей джерела права (законодавства) за умови їх належної 

ратифікації Верховною Радою України [473, ст. 2] .  Зокрема, таким вимогам 

відповідають «Договір  про проведення узгодженої антимонопольної політики» 

[135], котрий підписаний між державами-учасницями Співдружності незалежних 

держав, «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони» [583], які є яскравим прикладом міждержавного 

співробітництва у сфері конкуренції. При цьому слід ураховувати, що правила 

міжнародних договорів користуються пріоритетом по відношенню до положень 

національних законів за умови наявності суперечностей між приписом 

національного законодавства та положення чинного міжнародного договору 

України, якими  регулюються тіж самі відносини.  

У зв’язку із викладеним вище варто підкреслити, що Паризька конвенція 

про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. [362] , яка набула чинності 

для України 25.12.1991 року, відповідно до ст. 3 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» офіційно визнана у статусі джерела законодавства в 

сфері захисту від недобросовісної конкуренції. В Україні окремі її положення 

почали діяти з часу приєднання до неї СРСР (з 1 липня 1965 року). Після 
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проголошення незалежності нашої держави Уряд України своєю Заявою про дію в 

Україні міжнародних угод з питань охорони промислової власності від 26 серпня 

1992 року, яка підписана і засвідчена печаткою Прем’єр-міністра України, 

підтвердив дію Паризької конвенції на території держави. 

Водночас Антимонопольний комітет України акцентує увагу на тому, що 

хоча положення ст. 10
bis

 Паризької конвенції необхідно розглядати як норми 

прямої дії, що можуть застосовуватись безпосередньо судами України та 

органами Комітету, під час їх правозастосування необхідно враховувати, що 

відповідно до статей 20, 21 і 24 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» передбачена цим Законом відповідальність настає лише за 

«вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція». У разі, 

якщо відповідні дії у конкуренції кваліфікуються як недобросовісна конкуренція 

на підставі пунктів 1, 2 або 3 частини третьої ст. 10
bis

 Паризької конвенції, 

обов’язковим є посилання також на положення ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції». І навпаки, у випадках, коли відповідні 

дії у конкуренції визначаються як недобросовісна конкуренція згідно з п. п. 1 - 2 

або 3 ч. 3 ст. 10
bis

 Паризької конвенції, і, при цьому, вони кваліфікуються як 

порушення, що передбачене ст. 4, 6, 8 або 15
1
 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», посилання на відповідні положення Паризької 

конвенції під час прийняття рішення у справі не є обов’язковим [476, п. 5.3]. 

Хотілося б особливо звернути увагу, що окрім ст. 10
bis

, в ст. 1 Паризької 

конвенції припинення недобросовісної конкуренції, поряд із промисловою 

власністю, віднесено до об’єктів охорони. Це є свідченням  того, що право на 

захист від недобросовісної конкуренції Європейський Союз розглядає як елемент 

у складі прав промислової власності. 

Однак така позиція  міжнародного товариства не беззаперечна.  І хоча 

конкуренція, як висловився П.Г. Харченко, має потребу в правах 

промислової власності, а права промислової власності повинні здійснюватися в 

умовах конкуренції [603, с. 132], недобросовісна конкуренція не відноситься до 



182 

 

 
 

промислової власності, яка заснована на виключності прав: для недобросовісної 

конкуренції – це нонсенс. Тому, на нашу позицію, положення про захист від 

недобросовісної конкуренції доцільно виключити із Паризької конвенції. 

Імплементація норм міжнародного права у конкурентне законодавство 

України відбувається шляхом гармонізації національного законодавства із 

міжнародними правилами конкуренції і, як результат – удосконалення 

вітчизняних конкурентних норм. Цей процес розпочався ще в рамках реалізації 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 року №1629-

IV Міністерством юстиції України і у свій час був відзначений високий рівень 

досягнення даної цілі [553, с. 23-25]. 

Зокрема, 13 січня 2009 року набрали чинності зміни до Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції», які стосуються заборони 

поширення інформації, що вводить в оману, зокрема й реклами, яку 

розповсюджують підприємці для отримання переваг над конкурентами. Це 

положення закону перекликається з Паризькою конвенцією про охорону 

промислової власності, є новим в Україні. Дещо раніше відповідно до ст.10b 

вказаної конвенції були адаптовані ст.1 та ст. 4-19 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». Відповідно до ст. 81 Договору про заснування 

Європейського Співтовариства (у його старій редакції) щодо заборони всіх угод 

між суб’єктами господарювання, рішень про об’єднання та узгодження практики, 

що може вплинути на торгівлю між державами-членами і усунення, обмеження чи 

спотворення конкуренції та щодо встановлення винятків відбулася адаптація 

ст.ст. 5-6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Відповідно до 

Регламенту Ради ЄС № 1 139/2004 щодо контролю за концентрацією суб’єктів 

господарювання адаптовані ст.ст. 22-27 та ст. 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції [553, с. 23-24].  

Аналіз положень Глави 10 «Конкуренція» підписаної Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом [584] надає підстави сформулювати основні 
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ключові задачі, які сьогодні ставляться перед Антимонопольним комітетом 

України: (1) підготовка нормативно-правових актів, пов’язаних із забезпеченням 

механізму реалізації прийнятого у липні 2014 року Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання»; (2)  внести зміни до чинних 

правил про економічну концентрацію суб’єктів господарювання (наприклад, 

підвищення порогових показників концентрації, запровадження спрощеної 

процедури прийняття рішень щодо концентрації); (3) забезпечити процесуальну 

справедливість та права на захист відповідачів у справах про порушення 

конкурентного законодавства; (4) розробити методику оцінки горизонтальних 

угод в цілях забезпечення прозорості застосування конкурентного законодавства. 

При цьому на державу покладається обов’язок щодо забезпечення існування 

незалежної системи оспорювання рішень антимонопольних органів. 

Свідченням позитивних зрушень у напрямку розв’язання окреслених вище 

завдань є підготовка до розгляду Верховною Радою України законопроектів про 

внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо 

визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (реєстраційний № 

2431 від 19.03.2015 р.) та щодо підвищення ефективності системи контролю за 

економічними концентраціями (реєстраційний № 2168а-1 від 14.07.2015 р.).  

Зокрема, задля виведення із сфери попереднього державного контролю 

випадків концентрації суб’єктів господарювання, які не можуть істотно вплинути 

на стан конкуренції на товарних ринках, останнім законопроектом пропонується 

підвищити порогові показники концентрації із 12 до 30 мільйонів євро. Для 

порівняння варто зазначити, що у свій час Антимонопольним комітетом України 

були підготовлені пропозиції щодо збільшення порогових показників 

концентрації, зазначених у ст. 24 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», із 12 до 50 мільйонів євро [316, с. 2-3]. З метою виведення зі сфери 

попереднього державного контролю випадків концентрації суб’єктів 

господарювання, в яких показники обсягів реалізації (вартості активів), що 
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перевищують порогові значення, має лише продавець, пропонувалося вилучити з 

ч. 1 ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» норму, що 

встановлює необхідність одержання дозволу на концентрацію суб’єктів 

господарювання залежно від показників лише одного учасника концентрації в 

Україні. Навпаки, у законопроекті  № 2168а-1 від 14.07.2015 р. передбачено, що 

обсяг реалізації товарів в Україні у одного учасника концентрації повинен 

перевищувати суму, еквівалентну 8 мільйонів євро 

Оскільки вагому роль у розвитку взаємовигідного економічного 

співробітництва між Україною та ЄС відіграє запровадження антимонопольних 

механізмів на засадах прозорості, своєчасності і недискримінаційності, 

нагального розв’язання потребує проблема запровадження принципів калькуляції 

та застосування штрафних санкцій за порушення конкурентного законодавства, а 

також об’єднання адміністративних процедур розгляду справ про порушення 

конкурентного законодавства в єдиний нормативно-правовий акт. Водночас 

необхідно зазначити, що кодифікації процесуальних норм конкурентного 

законодавства шляхом підготовки проекту Конкуренційного процесуального 

кодексу Україниту розпочалася в 2004 року під керівництвом О.І. Мельниченка. 

Станом на 2009 рік  він був готовим на 90 %. [553, с. 25].  Наразі він набув форми 

проекту Закону України «Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються 

органами Антимонопольного комітету України» (законопроект № 2955 «Про 

внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції»), який 7 

травня 2013 році був зареєстрований у Верховній Раді України. Із його 

прийняттям робота антимонопольних органів стане більш прозорою та відкритою, 

а також в національному законодавстві України будуть враховані всі положення 

acguis communautarire в сфері правил конкуренції ЄС. Зокрема, положенння 

Реґламенту Ради ЄС  № 17/62 від 6 лютого 1962 року, із змінами та 

доповненнями, та Реґламенту комісії ЄС  № 2842/98 від 22 грудня 1998 року 

стосовно збирання доказів, проведення слухань і розслідувань у справах, а також 

порядку взаємодії Комісії ЄС та відповідних органів країн−членів ЄС, які за 
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дорученням Комісії ЄС проводять розслідування на підставі законодавства своєї 

країни. Наразі Антимонопольним комітетом України розроблені і схвалені урядом 

країни плани імплементації актів законодавства ЄС [470]. 

Отже, міжнародні акти, що торкаються питань регулювання відносин у 

зв’язку із конкуренцією є першим рівнем її регулювання, який забезпечує та 

корелюється із його секторальною дією: інвестиціями, зокрема іноземними, 

інноваціями, монополізмом тощо. По мірі глобалізації економіки його значення 

посилюється, оскільки забезпечує єдині підходи до регулювання правовідносин та 

долає національні розбіжності. 

Другий рівень (національний) забезпечений актами законодавства 

України, які, на нашу позицію, слід розподілити на нормативно-правові акти 

регулюючої конкурентної спрямованості та нормативно-правові акти, які 

формують структуру саме конкурентного законодавства у спеціально вузькому 

його розумінні, в тому числі нормативно-правові акти Антимонопольного 

комітету України та акти їх офіційного тлумачення. В своїй ієрархії вони 

утворюють систему конкурентного законодавства. 

Однією із форм забезпечення правопорядку у сфері конкуренції є 

справедлива послідовна судова практика. Однак, нажаль, в Україні судова 

практика офіційно не визнається джерелом права. А положення ст. 93 Конституції 

України взагалі виключають за вищими спеціалізованими судами України 

реалізацію повноважень законодавчої ініціативи.  

На погляд С. Погребняка, судова практика полягає у правозастосовній, 

інтерпретаційній та правотворчій діяльності судів, яка втілюється у певних видах 

юридичних актів [371, с. 93]. Під терміном «судова практика» М. Савенко розуміє 

результати розгляду судової справи, оформлені як правові положення, на підставі 

яких вирішено спірне питання і які переконливо свідчать про єдино правильний 

обраний судом підхід і є орієнтиром для вирішення аналогічних спірних ситуацій 

[523, с. 51]. Остання теза розкриває розуміння судової практики як створення 

положень прецедентного характеру.  
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Слід сказати, що наразі офіційно визнаним джерелом права України 

відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року є 

прецедентні рішення Європейського Суду з прав людини [434]. Тому, не 

вдаючись до дискусії щодо позицій науковців відносно визнання за судовою 

практикою функцій правотворчості, вважаємо, що її також можна віднести до 

таких джерел правового регулювання відносин конкуренції, за допомогою яких 

забезпечується правопорядок у сфері конкуренції.  

Узагальнення судової практики Вищим господарським судом України, 

досить справедливо акцентує увагу Д. Малюска, вже давно стали для багатьох 

суддів джерелами права, на які вони спираються при винесенні рішення  [300, с. 

12]. Судова практика щодо розгляду господарських спорів здійснює 

правовідновлювальну, компенсаційну, превентивну та інші функції, в тому числі 

функцію піднормативного регулювання господарських відносин [608, с. 51].  

Як ми вважаємо, позитивним є те, що останнім часом питання судових 

актів у господарському судочинстві стали предметом дисертаційних досліджень 

В.В. Григор’євої «Правовий режим судового рішення у господарському процесі» 

(Донецьк, 2009 р.),  О.В. Кот «Судові акти в господарському процесі України» 

(Київ, 2011 р.). А це ще раз посвідчує той факт, що судова практика є важливим 

регулятором суспільних відносин у сфері господарювання, а отже і джерелом 

права. Важливо, щоб суди не творили свого «судового» суб’єктивно 

детермінованого права як привід судового свавілля. 

Відповідно до п. 3-4 ч.1 ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 7 липня 2010 року [489] вищий спеціалізований суд має право 

вивчати та узагальнювати судову практику, а також надавати судам нижчого 

рівня рекомендаційні роз’яснення щодо вирішення справ відповідної судової 

юрисдикції. А це означає, що судова практика Вищого господарського суду 

України стає орієнтиром як для судів господарської юрисдикції, так і для інших 

правозастосовних органів.  
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Так, наприклад, Президія Вищого господарського суду України 

підготувала рекомендації «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ 

господарським судам» від 27.06.2007 р. № 04-5/120 [443], а Пленум Вищого 

господарського суду України – постанову «Про деякі питання практики 

застосування конкурентного законодавства» від  26.12.2011 р. № 15 [456].   

Прийняття наведених судових актів є результатом узагальнення Вищим 

господарським судом України судової практики з питань застосування 

господарськими судами приписів конкурентного законодавства. Саме в такий 

спосіб Вищий господарський суд має можливість надати такі роз’яснення, які 

слугують меті забезпечення правильного і однакового застосування 

спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової 

юрисдикції. 

У порядку інформації та у зв’язку із виникнення у судовій практиці 

питань, пов’язаних  із застосуванням господарськими судами конкурентного 

законодавства, Вищий господарський суд України підготував, зокрема: 

− оглядові листи: «Про деякі питання практики вирішення спорів за 

участю органів Антимонопольного комітету України (за матеріалами судової 

колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, 

постанов)»  від 17.04.2001 №01-8/459 [446]; «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист 

економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному 

порядку Вищим господарським судом України)» від 03.12.2004 р. № 04-5/3180 

[445]; «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 

застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами 

справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом 

України)» від 11.07.2005 р. № 01-8/1222 [445]; «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства (за 

матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським 

судом України)» від 24.10.2006  р. № 01-8/2361 [451]; «Про деякі питання 
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практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про 

захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному 

порядку Вищим господарським судом України)» від 21.08.2007 № 01-8/741 [447]; 

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням 

конкурентного законодавства» від 22.10.2008 р. № 01-8/634 [448]; «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства 

про захист економічної конкуренції» від 25.11.2009 р. № 01-08/627 [449]; «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням 

конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному 

порядку Вищим господарським судом України)» від 04.04.2012  № 01-06/418/2012 

[452]; 

− інформаційні листи: «Про деякі питання практики застосування 

конкурентного законодавства» від 13.04.2007 р. № 01-8/229 [455]; «Про Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» від 15.01.2009 р. № 01-08/11 [459]. 

Здійснюючи правову оцінку судових актів у господарському процесі, О.В. 

Кот окремо виокремив акти правосуддя (рішення і ухвали господарського суду 

першої інстанції та постанови і ухвали судів апеляційної та касаційної інстанції), 

інтерпретаційні та інформаційні судові акти [247, с.8-9]. До останніх він відніс 

інформаційні, оглядові та листи Вищого господарського суду. 

Такий поділ судових актів є, на наш погляд, виправданим з огляду на те, 

що властивостями актів судового тлумачення (нормативного характеру) 

володіють лише роз’яснення Вищого господарського суду України в особі його 

Президії та Пленуму. Такі роз’яснення не пов’язані із розглядом конкретної 

справи, але є прикладом тлумачення норм конкурентного законодавства з метою 

забезпечення правильного і однакового їх застосування господарськими судами, 

тобто забезпечення єдності відповідної судової практики. В свою чергу 

інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду, як на це звернув 

увагу О.В. Кот, містять лише інформацію щодо правових позицій господарських 
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судів при розгляді справ про порушення конкурентного законодавства і слугують 

певним орієнтиром як господарським судам, так і учасникам господарських 

відносин [247, с. 16]. 

При цьому слід пам’ятати, що роз’яснення Вищого господарського суду 

України не відносяться до офіційних тлумачень – сформульованих в 

спеціальному акті роз’яснень змісту й мети правових норм, які здійснюється 

уповноваженим органом і мають загальнообов’язкове значення.  

Так, відповідно до ст. 147 Конституції України питання про відповідність 

законів та інших правових актів Конституції України і право здійснювати 

офіційне тлумачення Конституції України та законів України надане лише 

Конституційному Суду. Такі правові позиції Конституційного Суду можна 

розглядати як судові прецеденти (негативні прецеденти), що заповнюють 

прогалину в законодавстві і формують судову практику застосування чинного 

законодавства, забезпечуючи її однаковість. Інтерпретаційна діяльність 

Конституційного Суду України, пишуть В. Устименко та Р. Джабраілов, є також 

унікальною через те, що поєднує легальне тлумачення із науковим, 

доктринальним.  Результатом такого тлумачення, на думку авторів, є генерація 

досить важливих доктринальних положень, які одночасно спрощують та 

уточнюють право розуміння [586, с. 83]. 

Як приклад можна навести Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням Антимонопольного комітету України про 

офіційне тлумачення поняття «організація розповсюдження поштових марок, 

маркованих конвертів і карток», яке вживається в абзаці другому частини третьої 

статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» (справа про організацію 

розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток) від 28 травня 

2003 року № 10-рп/2003. Так,  Комітет у конституційному поданні до 

Конституційного Суду України порушив питання про офіційне тлумачення 

поняття «організація розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і 

карток», яке вживається в абзаці другому частини третьої статті 15 Закону 
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України «Про поштовий зв’язок», а також просив дати відповідь на питання, чи 

поширюються виключні права національного оператора на організацію 

розповсюдження конвертів чистих і художніх (без марок). Практичну 

необхідність в такому офіційному роз’ясненні суб’єкт права на конституційне 

подання обґрунтував тим, що Українське державне підприємство поштового 

зв’язку «Укрпошта» (далі – «Укрпошта») з одного боку, та Антимонопольний 

комітет України і суб’єкти господарювання, з другого, по-різному розуміють 

зміст зазначеного поняття, що, на думку Антимонопольного комітету України, 

призводить до порушення права суб’єктів господарювання, які не входять до 

складу «Укрпошти», на підприємницьку діяльність та до обмеження права 

споживачів на придбання поштових марок, маркованих конвертів і карток [515].  

Ми солідаризуємося з О. А. Беляневич, що «судова практика, що займає 

проміжне становище в соціальному регулюванні між його нормативною та 

індивідуальною складовими, не тільки здатна, але й повинна коригувати, 

виправляти деонтичні недоліки системи права» [43, с. 308]. Однак хочемо 

зауважити, що поняття «судовий прецедент» не слід змішувати з терміном 

«аналогічні справи». Останнє забезпечує однакове застосування закону до 

відповідної категорії справ. Водночас, співвідношення понять «судовий 

прецедент» та «судове рішення» пов’язане із розмежуванням сфери 

правотворчості та правозастосування.   

В процесі судової діяльності відбувається узагальнення результатів 

рішень щодо застосування конкурентного законодавства. Можна спорити про 

віднесення судової практики до джерел правового регулювання відносин у сфері 

конкуренції, однак незаперечним на сьогодні залишається факт про те, що судова 

практика є формою забезпечення правопорядку у сфері конкуренції. 

Судова практика в сфері застосування норм конкурентного законодавства 

може існувати в чотирьох формах: 1) правові позиції Конституційного Суду 

України як прецеденти офіційного (легального-доктринального) тлумачення; 2) 

рішення Вищого господарського суду України; 3) роз’яснення Вищого 
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господарського суду України, в тому числі оглядові, інформаційні листи Вищого 

господарського суду; 4) поточна практика по вирішенню господарських спорів 

щодо застосування конкурентного законодавства. Однак не всі судові акти є 

формою тлумачення норм конкурентного законодавства. Лише роз’яснення 

Вищого господарського суду є різновидом судового тлумачення, а рішення 

Конституційного Суду України − офіційного тлумачення. 

Вважаємо, що правова характеристика джерел конкурентного 

законодавства буде неповною без урахування звичаїв ділового обороту. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції»  та ч. 2 п. 7 ст. 6 і ч. 2 п. 4 ст. 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» дотримання торгових та інших чесних звичаїв у 

господарській діяльності можуть бути кваліфікуючими елементами оцінки дій 

учасників процесу конкуренції на предмет її недобросовісності або вчинення 

антиконкурентної узгодженої дії чи зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку з боку суб’єктів господарювання. Узгодження 

господарської діяльності із такими звичаями може позитивно вплинути на  

вирішення питання виключень із сфери дії окремих норм Закону України «Про 

захист економічної діяльності» (ч.1 абз.4 ст.8 Закону). А безпосередньо у 

преамбулі до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»  

визначено цільове регулятивне спрямування його норм – встановлення, розвиток і 

забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при 

здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин». Це означає, 

реалізуючи повноваження щодо розгляду справ та прийняття відповідних рішень, 

антимонопольні органи мають право враховувати не тільки норми права 

юридичного, а й дію інших соціальних регуляторів – звичаїв ділового обороту.  

Зазначене нами вище є свідченням, по-перше, офіційного визнання звичаю 

в якості джерела права при вирішенні окремих справ про порушення 

конкурентного законодавства, по-друге, ефективності правового регулювання 

відносин на основі правил, що природно сформувалися в умовах ринку, по-третє, 
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показником високої не тільки правової, але і загальної культури всіх учасників 

відносин у сфері конкуренції. В свою чергу надання звичаю статусу повноцінного 

джерела права, як на цьому досить справедливо акцентував увагу А.В. Смітюх, 

потребує перетворення права суду застосовувати або, навпаки, не застосовувати 

звичай на його обов’язок [548, с. 347]. 

Вищевикладене узгоджується із правовою позицією, яка викладена в 

одному із рішень Конституційного суду України: «право  не  обмежується лише 

законодавством як однією з його форм,  а включає й інші  соціальні регулятори,  

зокрема  норми  моралі,  традиції,  звичаї тощо,  які легітимовані  суспільством  і   

зумовлені   історично   досягнутим культурним рівнем суспільства» [516, п. 4.1].   

Отже, вітчизняну систему конкурентного законодавства формують акти, 

які різняться юридичною силою, сферою дії (загального чи спеціального) та 

юридичною формою. Вважаємо, що наразі є всі підстави визнати судову практику 

та звичаї ділового обороту в якості джерел правового регулювання відносин у 

конкуренції. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Результативність та ефективність здійснення державного регуляторного 

впливу на процеси конкуренції, залежить, зокрема, від чіткого усвідомлення 

цільового призначення конкурентного законодавства як інструменту та водночас 

нормативної основи державного регулювання в Україні. З огляду на існуючі 

наукові підходи щодо формулювання мети конкурентного законодавства 

(підтримка конкуренції чи її захист, підвищення добробуту споживачів чи 

ефективності економіки) та беручи до уваги зміст понятійного його апарату, а 

також необхідність створення державою дієвого механізму гарантування 

реалізації та захисту суб’єктами господарювання права на участь у добросовісній 

конкуренції в межах дії принципів свободи підприємницької діяльності та 

договору, є підстави стверджувати: мета сучасного конкурентного законодавства 
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визначається необхідності встановлення механізму гарантування правового 

господарського порядку шляхом забезпечення системного розвитку економічної 

конкуренції, підтримки та державного захисту добросовісної поведінки учасників 

ринкової змагальності і, як наслідок, – забезпечення прав споживачів на 

придбання товарів (робіт, послуг) належної якості.  

2. Підкреслюючи людиномірність сучасного економічного розвитку 

України шляхом застосування антропологічного підходу була досліджена 

категорія «споживач» в конкурентному законодавстві. Аргументовано, що: 1) 

особа споживача відіграє важливу роль в механізмі реалізації норм конкурентного 

законодавства; 2) конкуренція є однією із передумов реалізації прав споживачів, 

зокрема, на укладення договору, придбання товарів за обґрунтованими ринковими 

цінами та належної якості, отримання достовірної інформації. На відміну від 

Закону України «Про захист прав споживачів», норми  конкурентного 

законодавства поширюють сферу своєї дії на споживачів в особі як юридичних 

(об’єднання, установи, організації), так і фізичних осіб. 

3. Правовий аналіз окремих елементів дефініції поняття «економічна 

конкуренція (конкуренція)» дозволив зробити висновок про законодавче 

формулювання «презумпції, що внаслідок конкуренції між суб’єктами 

господарювання забезпечується свобода вибору споживачів між товарами та 

продавцями». Водночас акцентується увага, що наявність такої презумпції не 

свідчить про те, що метою конкурентного законодавства є захист прав 

споживачів. В конкурентних відносинах споживача слід розглядати під кутом 

суспільно-економічної категорії, яка обумовлює зміни у ринковій поведінці 

суб’єктів господарювання. 

4. Вірне розуміння поняття «споживач» пов’язане не тільки із 

матеріальною складовою конкурентного законодавства, але і характеризує 

механізм реалізації окремих процесуальних норм.  Проведений аналіз змісту ст. 

36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» формує підґрунтя для 

формулювання нами такого концептуального положення: порушення 
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антимонопольним органом розгляду справ за заявою громадян буде залежати від 

характеру інтересу споживача – індивідуальний чи колективний, тобто чи 

торкається такий інтерес широкого кола споживачів.  

Оскільки в межах дії норм конкурентного законодавства відбувається 

захист прав не окремо взятого кінцевого споживача, який реалізує суто приватний 

інтерес в умовах ринку, а певного кола кінцевих  споживачів, які уособлюють в 

сукупності імплементовані в «правилах гри» публічні інтереси держави в цілому, 

вважаємо: принцип пріоритету захисту прав споживачів в межах дії норм 

конкурентного права реалізується не в прямій, а в опосередкованій формі. 

5. За результатами узагальнення наукових позицій щодо галузевої 

приналежності та правової природи конкурентного законодавства є підстави 

стверджувати, що, зазвичай, для позначення особливостей правового регулювання 

в сфері конкуренції, використання термінів «конкурентне законодавство» та 

«конкурентне право» здійснюється задля позначення галузі (самостійної чи 

комплексної) законодавства. Господарсько-правова природа конкурентного 

законодавства визначається з урахуванням таких фактів: 1) співвідносності понять 

«господарська діяльність» та «економічна конкуренція (конкуренція)» як 

родового та видового, кожному з яких притаманні свої характерні ознаки; 2) 

поєднання в конкурентних, як і в господарських,  відносинах організаційних та 

майнових елементів, приватних та публічних інтересів.  

За результатами проведення дослідження сформульоване положення про 

галузеву приналежність конкурентного законодавства та визначення його місця в 

системі права: конкурентне законодавство є підгалуззю господарського 

законодавства як частина забезпечення економічної політики держави та 

нормативна основа державного регулювання відносин у сфері конкуренції. 

Ураховуючи те, що розвиток права завжди тісно пов’язаний із розвитком 

законодавства, стверджується, що наразі простежується стійка тенденція до 

виокремлення норм конкурентного законодавства в комплексну підгалузь права – 

конкурентне право як складової системи господарського права.  
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6. Проведений аналіз концептуальних положень щодо визначення 

структури конкурентного законодавства та беручи до уваги відповідні положення 

чинних нормативно-правових актів дозволяє зробити висновок про існування 

дворівневої системи конкурентного законодавства.  

Перший її рівень формують міжнародні акти, які забезпечують єдність 

правового регулювання правовідносин на значних економічних просторах і 

детермінують напрямки і зміст внутрішнього законодавства, за двох умов: 1) 

наявність згоди на їх обов’язковість, яка надана Верховною Радою України 

відповідно до Закону України «Про міжнародні договори»; 2) наявність 

суперечностей між приписом конкурентного законодавства України та положення 

чинного міжнародного договору України, якими  регулюються спірні відносини в 

сфері конкуренції. 

Другий рівень системи конкурентного законодавства − національне 

законодавство як правова форма і напрям реалізації економічної політики 

держави у сфері розвитку конкурентного середовища, який поділяється на два 

підрівні: (1) нормативно-правові акти регулюючої конкурентної спрямованості 

(Конституція України; ГК України; нормативно-правові акти, в яких містяться 

приписи конкурентної (антимонопольної) спрямованості); (2) нормативно-правові 

акти, які формують структуру саме конкурентного законодавства:  

− базові нормативно-правові акти щодо регулювання відносин у зв’язку 

із конкуренцією (Конституція України як правова основа державної підтримки та 

захисту конкуренції; ГК України як акт загального регулювання відносин у 

зв’язку із конкуренцією; нормативно-правові акти, в яких містяться приписи 

конкурентної (антимонопольної) спрямованості); 

− нормативно-праві акти Верховної Ради України, Президента України 

та Кабінету Міністрів України, прийняті в межах повноважень, які умовно можна 

поділити на ті, що торкаються питань: (1) визначення основних напрямків та 

заходів державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та 

обмеження монополізму; (2) контролю за діяльністю органів Антимонопольного 



196 

 

 
 

комітету України, в тому числі призначення Голови Антимонопольного комітету 

України, його заступників та державних уповноважених; (3) реалізації приписів ч. 

3 ст. 10, ч. 2 ст. 25 та ст. 33 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»; (4) налагодженню міждержавного урядового співробітництва у 

сфері захисту конкуренції;  

− акти нормативного забезпечення діяльності органів 

Антимонопольного комітету України (нормативно-правові акти 

Антимонопольного комітету України з питань, що належать до його компетенції, 

які характеризуються ознаками нормативності та пройшли державну реєстрацію у 

законодавчо-встановленому порядку [377; 441]). Функцію ж офіційного 

тлумачення власних нормативно-правових актів виконують акти Комітету, 

прийняті у формі рекомендаційних роз’яснень та інформаційних листів. 

7. За результатами проведено дослідження доведено, що норми Законів 

України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» є спеціальними  по відношенню до відповідних 

норм ГК України. Існування принципу «Lex speсiales derogate generali» дає 

можливість суду при вирішенні справ, пов’язаних із економічною конкуренцією, 

безпосередньо застосовувати спеціальні норми вказаних законів. В свою чергу 

норми ГК України застосовуються виключно в тій частині, в якій дані відносини 

не врегульовані законами. 

З метою остаточного розв’язання проблеми щодо визначення сфери 

загального чи спеціального регулювання відносин у зв’язку із економічною 

конкуренцією, вноситься пропозиція: ч. 3 ст. 4 ГК України викласти у такій 

редакції: «До господарських відносин,  що виникають із  торговельного 

мореплавства та у зв’язку із конкуренцією і не врегульовані Кодексом 

торговельного мореплавства України та законодавчими актами України про 

захист економічної конкуренції, застосовуються правила цього Кодексу». 

Відповідно вилучити із тексту ГК України Глави 3 та 28. 
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8. Доведено, що судова практика є формою забезпечення правопорядку у 

сфері конкуренції. У сфері застосування норм конкурентного законодавства вона 

може існувати в таких формах: 1) правові позиції Конституційного Суду України 

як прецеденти офіційного (легального-доктринального) тлумачення; 2) рішення 

Вищого господарського суду України; 3) роз’яснення Вищого господарського 

суду України, в тому числі оглядові, інформаційні листи Вищого господарського 

суду; 4) поточна практика по вирішенню господарських спорів щодо застосування 

конкурентного законодавства. Однак не всі судові акти є формою тлумачення 

норм конкурентного законодавства. Лише роз’яснення Вищого господарського 

суду є різновидом судового тлумачення, а рішення Конституційного Суду 

України − офіційного тлумачення. 

9.  Аргументовано висновок, що джерелом окремих матеріальних норм 

конкурентного законодавства є торгові та інші чесні звичаї у господарській 

діяльності (звичаї ділового обороту) з тією особливістю, що в поєднанні з іншими 

актами конкурентного законодавства набувають ознак джерела правового 

регулювання відносин у сфері конкуренції.  
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ВІДНОСИН 

КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

3.1 Відносини конкуренції як об’єкт правового регулювання 

 

Зазвичай відносини конкуренції (конкурентні відносини) розглядаються як 

загальнорегулятивні (регулятивні та охоронні) [37, с. 79; 42, с. 30] чи комплексні 

правовідносини, сферу яких становлять дві групи правовідносин: 1) 

організаційно-правові [648, с. 34] або зобов’язальні організаційно-господарські 

[78, с. 375; 642; 644, с. 197], які складаються між антимонопольними органами та 

суб’єктами господарювання, органами влади, органами місцевого 

самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 

контролю (вертикальні відносини); 2) абсолютно-немайнові відносини [648, с. 31, 

34], які безпосередньо складаються між суб’єктами господарювання 

(горизонтальні відносини).  

В принципі погоджуючись із наведеним вище розумінням відносин 

конкуренції, вірніше їх структурної організації, вважаємо помилковим зводити 

горизонтальну їх частину лише до функціонування немайнових  і тим більше 

абсолютних за своїм характером відносин. По-перше, вони виникають за 

результатами ринкової «співпраці» визначених суб’єктів господарювання. По-

друге, результативним наслідком і водночас обов’язковим елементом 

структурного підходу законодавчого визначення поняття «економічна 

конкуренція»  є визначення умов обороту товарів  (виділено нами – Н.М.) на 

ринку. А це вже ознака майнових відносин, особливості регулювання яких 

визначаються ГК України [107, ч.2 ст. 4] 
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Також не можна повністю погодитися із науковою позицією І.А. Шуміло, 

яка розглядала конкурентні відносини крізь призму діяльності лише конкуруючих 

суб’єктів господарювання [648, с. 34]. На основі логічного та граматичного 

тлумачення положень ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та ст. 2 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» можна стверджувати, що вітчизняний законодавець окреслив сферу 

застосування конкурентного законодавства  відносинами, у яких беруть участь 

суб’єкти господарювання (у зв’язку із недобросовісною конкуренцією, 

економічною конкуренцією).  

Вважаємо за необхідне наголосити, що економічна конкуренція  

здійснюється з метою здобуття суб’єктами господарювання обґрунтованих 

ринкових переваг. Тому учасники процесу змагання можуть перебувати у стані 

ринкової взаємодії (наприклад, шляхом здійснення узгоджених дій [464, ст. 5] чи 

концентрації  [464, ст. 22] і не обов’язково при цьому бути конкурентами. 

Наявність факту конкурентної взаємодії між суб’єктами господарювання (за 

словами законодавця «будь-які дії у конкуренції») є, зокрема, кваліфікуючою 

ознакою недобросовісної конкуренції відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», на чому детальніше ми зупинимося у 

п’ятому розділі роботи. 

Також варто зазначити, що горизонтальні відносини мають місце в умовах 

здійснення ринкового змагання між суб’єктами господарювання, негативні 

прояви якого можуть бути виражені у формі: 1) недобросовісної конкуренції; 2) 

антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання; 3) зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем; 4) обмежувальної та дискримінаційної 

діяльності суб’єктів господарювання, об’єднань. 

Нажаль, аналізуючи наукові позиції щодо структури відносин конкуренції, 

ми встановили факт невизначеності в них місця особливого суб’єкта – це орган 

влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського 

управління та контролю. Хоча вказані органи і є суб’єктами порушення 
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конкурентного законодавства [464, ст. 15-17], однак питання про віднесення їх до 

горизонтальної чи вертикальної частини конкурентних відносин залишається не 

з’ясованим. 

Та обставина, що органи влади, органи місцевого самоврядування хоча і є 

носіями прав і обов’язків у сфері публічного (державного та  самоврядного) 

управління та наділені публічно-владними повноваженнями [214, с. 58, 80-115] за 

функціональним призначенням та характером покладених завдань, не дозволяє 

поставити їх поряд з антимонопольними органами, звідси – визнати  суб’єктами 

організаційно-господарських відносин у сфері конкуренції. Власне законодавець 

сформулював припис про недопустимість здійснення іншими органами державної 

влади повноважень Антимонопольного комітету України [432, ч. 4 ст. 7]. 

Наведене нами вище стосується і органів адміністративно-господарського 

управління та контролю в частині виконання ними функцій управління та 

контролю в межах делегованих повноважень органів влади і органів місцевого 

самоврядування [464, абз. 9 ст. 1]. 

З іншого боку,  відповідно до ст. 2 та ч. 3 ст.8 ГК України органи влади, 

органи місцевого самоврядування в частині реалізації господарської компетенції є 

учасниками відносин у сфері господарювання у разі, якщо вони, і на цьому 

особливо акцентує увагу В.С. Щербина, є суб’єктами організаційно-

господарських повноважень [651, с. 25].  І хоча суб’єкт організаційно-

господарських повноважень (нарівні із суб’єктом господарювання) є одним із 

обов’язкових учасників господарських відносин з організації господарської 

діяльності [250, с. 63], він не може визначатись в якості безпосереднього і тим 

більше обов’язкового учасника процесу конкуренції, оскільки його правовий 

статус значно відрізняється від статусу суб’єктів господарювання.   

Зазначене нами вище не стосується випадків, коли органи влади, органи 

місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та 

контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів та 

іншої господарської діяльності в межах дії норм конкурентного законодавства 
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визнаються суб’єктами  господарювання [464, абз. 11 ст.1], що є неможливим 

відповідно до ч. 1 ст. 8 ГК України. 

Однак беззаперечним залишається можливість втручання органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контрою у розвиток конкурентних відносин, в т.ч. на умови 

ринкового змагання, через застосування різноманітних «регуляторних» засобів 

шляхом прийняття актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо) або 

надання письмових чи усних вказівок, реальним чи можливим наслідком яких 

може бути недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. 

Варто зазначити, що форма такого негативного впливу може бути прямою 

(наприклад, заборона створенню нових підприємств чи здійснення 

підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності; 

пряме примушення суб’єктів господарювання або до вступу в асоціації, концерни, 

міжгалузеві, регіональні чи інші форми об’єднань, або до пріоритетного 

укладення договорів, першочергової поставки товарів певному  колу споживачів 

чи першочергового їх придбання у певних продавців; надання окремим суб’єктам 

господарювання або групам суб’єктів господарювання   пільг   чи  інших  переваг,  

які  ставлять  їх  у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить 

або може призвести до недопущення,  усунення, обмеження чи спотворення 

конкуренції) чи опосередкованою (наприклад, встановлення  обмежень  на 

здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію 

певних видів товарів; централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків 

між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом 

товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи продавців; 

дія, внаслідок  якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб’єктів 

господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності 

порівняно з конкурентами). Власне антиконкурентні дії вказаних органів можуть 

мати договірну форму із суб’єктами господарювання і бути підставою не тільки 

виникнення прав та обов’язків як для його сторін, але й здійснювати 
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обмежувальний вплив на права чи законні інтереси тих суб’єктів господарювання, 

що не його учасниками або на умови їхньої господарської діяльності.  

Іншими словами, не можна ігнорувати можливість здійснення впливу 

(негативного чи позитивного) таких суб’єктів як на структуру ринків, так і на 

порядок, форму та інтенсивність взаємодії ринкових сил (суб’єктів 

господарювання). Дії (бездіяльність) зазначених органів, по-перше, можуть 

сприяти отриманню необґрунтованих ринкових переваг для окремих суб’єктів 

(групи суб’єктів) господарювання, по-друге, порушувати, зокрема, такі принципи 

господарювання, як свобода підприємницької діяльності, вільний рух капіталів, 

товарів та послуг на території України (ст. 6 ГК України). Тому не випадковим є 

можливість віднесення таких дій до антиконкурентних відповідно до ст. 15-17 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Отож, зважаючи на складну структуру відносин конкуренції як 

комплексних господарських правовідносин [290, с. 73] можна виокремити дві 

групи їх учасників: 1) безпосередні учасники: а) суб’єкти господарювання 

(конкуруючі чи не конкуруючі); б) антимонопольні органи в особі 

Антимонопольного комітету України та територіальних його відділень; 2) 

опосередковані учасники – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контрою 

за умови, коли їх дії виходять за межі компетенції, в тому числі делегованої, та 

негативно впливають на умови обороту товарів на ринку. З огляду на це 

антимонопольні органи в межах загальнозобов’язуючого типу господарсько-

правового регулювання зобов’язані ретельно аналізувати дії органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю задля відповідей (позитивної/негативної) на питання про: 

1) природу органу; 2) природу заборони в конкурентному законодавстві; 3) 

результат втручання в умови обороту товару на ринку. 

Певні критичні зауваження викликає твердження О.В. Безуха про те, що 

конкурентні правовідносини виражають юридичні зв’язки, зокрема, між 
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суб’єктами господарювання  і споживачами щодо гарантування  і здійснення 

економічної конкуренції, підтримання господарського правового порядку [37, с. 

79].  Така його позиція  узгоджується із положеннями вже згадуваної нами вище 

ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в якій визначена 

сфера його застосування, зокрема – відносини суб’єктів господарювання із 

споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв’язку із 

економічною конкуренцією. При цьому не слід змішувати суб’єктний склад 

конкурентних правовідносин і сферу регулювання вказаного закону.  

Незважаючи на те, що споживачі є важливим фактором, який обумовлює 

зміни у поведінці суб’єктів господарювання, і про це ми вже писали у другому 

розділу цієї роботи, розглядати їх як безпосередніх суб’єктів конкурентних 

відносин є безпідставним. При цьому беззаперечним залишається те, що змагання 

за споживача обумовлює дію механізму конкурентної взаємодії суб’єктів 

господарювання в цілому, і, зокрема, у справах про недобросовісну конкуренцію. 

Нажаль, конкурентні відносини О.О. Бакалінська пов’язує із здійсненням 

підприємницької діяльності в умовах конкуренції [27, с. 66]. І, нажаль, нерідко 

судові органи у своїх рішеннях на цьому акцентують увагу. Наприклад, 

скасовуючи розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України за № 49-р від 

25.11.2008 року по справі № 48-02/2008 про початок розгляду справи за ознаками 

порушення конкурентного законодавства Південною регіональною організацією 

Товариства військових мисливців та рибалок Збройних Сил України, (далі – 

Товариство), передбаченого п. 16 ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» Одеський окружний адміністративний суд дійшов висновків, які 

мали вирішальне значення для вирішення справи. А саме, (1) діяльність АМК 

поширюється винятково в сфері підприємницької діяльності (виділено автор - 

Н.М.), (2) оскільки за організаційно-правовою формою Товариство є 

неприбутковою громадською організацією, воно не може вплинути на економічну 
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конкуренцію на території України, а отже не підпадає під дію Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» [420]. 

Вважаємо, що акцент суду саме сферу підприємницької діяльності не 

узгоджується із позицією законодавця. По-перше, згідно ч. 1 ст. 4 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції»  державна політика у сфері розвитку 

економічної конкуренції та обмеження монополізму проводиться у господарські 

діяльності. По-друге, у преамбулі до Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» зазначається, що Закон спрямований на 

встановлення, розвиток і забезпечення торгових  та   інших   чесних  звичаїв  

ведення  конкуренції  при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових 

відносин.  

Незважаючи на те, що окремими авторами економічна конкуренція 

розглядається як господарські відносини [38, с. 85], вважаємо що між поняттями 

«економічна конкуренція» та «господарська діяльність» не можна ставити знаку 

рівності. У свій час К.Ю. Тотьєв застеріг на необхідності проведення 

розмежування поняття «конкуренція» від легального визначення поняття 

«підприємницька діяльність» [577, с. 23]. Вважаємо, що поняття «господарська, в 

тому числі підприємницька діяльність» та «економічна конкуренції» не є 

тотожними. Вони різняться між собою сферою та метою здійснення, специфікою 

суб’єктного складу та проявів здійснення [242, с. 138-141].  

Досліджуючи предмет конкурентного права, К. Ю. Тотьєв дійшов, на наш 

погляд, спірного висновку, що за економічним змістом він розпадається на дві 

групи відносин: 1) відносин, пов’язаних із конкуренцією; 2) відносин в сфері 

монополій [577, с. 74].  Як ми вважаємо, за такою логікою перелік відносин, які 

окреслюють предмет конкурентного права (правового регулювання економічної 

конкуренції), можна було б продовжити з урахуванням, наприклад, відносин 

контролю за дотриманням конкурентного законодавства, відносин 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства. А вказані 

відносини, точніше групу норм, які формують підґрунтя для їх забезпечення, 
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можна було б віднести до інститутів. Зрозуміло, що визначення предмету 

конкурентного права є підставою для проведення юридичних дискусій.  

Вказуючи на необхідність дослідження проблеми сутності правового 

регулювання та його сфери, під останньою О. М. Мельник розуміє той соціальний 

простір, в якому може і має здійснюватися регулюючий вплив права на учасників 

суспільних відносин [313, с. 132, 134]. Невипадково, що з урахуванням 

економічної сутності І. А. Савченко пропонує визначати конкурентні 

відносини як широкий спектр взаємозв’язків між суб’єктами конкурентного 

середовища, дуалістичний характер яких розкривається крізь призму суперництва 

(антагоністична складова) та взаємодії (конструктивна складова), що 

забезпечують еволюційно-прогресивний вектор розвитку світогосподарського 

простору [524].  

На наше переконання, відносини конкуренції слід розглядати крізь призму 

моністичного підходу, оскільки вони характеризуються функціональною єдністю, 

тобто пов’язані дією презумпції ефективної (правомірної) конкуренції, та мають 

спільну цільову спрямованість, що обумовлено метою конкурентного 

законодавства, яке за характером регулювання є приватно-публічним. За 

допомогою конкурентного законодавства захищаються права та інтереси не 

тільки безпосередніх учасників процесу конкуренції, але й споживачів та 

держави, свідченням чого є ст. 36 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». Саме в ній передбачена можливість розпочати розгляд справ про 

порушення законодавств про захист економічної конкуренції як за заявами осіб, 

чиї права були порушені внаслідок дій чи бездіяльності, так і за власною 

ініціативою антимонопольних органів 

Варто зазначити, що двоїстість горизонтальної складової структури 

відносин конкуренції обумовлений суб’єктним їх складом (від дій яких залежать 

умови обороту товарів на ринку): 1) відносини між суб’єктами господарювання у 

зв’язку із економічною конкуренцією, в тому числі недобросовісною 

(«горизонтальні відносини» в чистому вигляді); 2) відносини між суб’єктами 
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господарювання із органами  держави, органами місцевого самоврядування, 

органами адміністративно-господарського управління та контролю 

(«горизонтальні відносини» в елементами управління).  

Вертикальна складова структури відносин конкуренції представлена 

відносинами суб’єктів господарювання чи органів держави, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 

із антимонопольними органами у зв’язку із реалізацією останніми конституційних 

повноважень щодо забезпечення захисту конкуренції у господарській діяльності. 

Органи Антимонопольного комітету в організаційно-господарських 

правовідносинах, як на цьому особливо наголошує професор О.П. Віхров, 

виступають у ролі суб’єктів організаційно-господарських повноважень щодо 

суб’єктів господарювання [78, с. 374]. Адже підтримка конкуренції є особливою 

діяльністю держави [576, с. 38].  

В межах вертикальних відносин відбувається процес реалізації 

повноважень антимонопольних органів, які умовно можна згрупувати за такими 

функціональними напрямками: (1) правоохоронний; (2) управлінський; (3) 

контрольний [242, с. 137]. 

Ураховуючи вищевикладене пропонуємо під відносинами конкуренції з 

правової точки зору розуміти відносини, що виникають, змінюються та 

припиняються у зв’язку із здійсненням та забезпеченням економічної конкуренції, 

в тому числі і засобами обмеження/контролю, та її захисту задля формування 

умов позитивного впливу змагання між суб’єктами господарювання на економіку 

країни, суб’єкти яких володіють різним правовим статусом.  

 

3.2 Поняття та елементи механізму правового регулювання відносин 

конкуренції 

 

Правовий механізм державного регулювання, поряд із іншими (зокрема 

політичним, організаційним, економічним, мотиваційним),  є важливою 
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складовою механізмів державного регулювання в цілому. Відповідно до ч. 1 ст. 12 

ГК України держава для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку 

застосовує, зокрема різноманітні механізми правового регулювання господарської 

діяльності (виділено нами – Н.М.). 

Здійснена нами у першому розділі роботи економіко-правова 

характеристика таких понять, як «конкуренція», «монополія», «ринок», «ринкова 

ситуація» формує підґрунтя для вірного розуміння тих процесів, які держава 

намагається врегулювати за допомогою норм конкурентного законодавства, і що 

безпосередньо формує предмет конкурентного права – відносини у сфері 

конкуренції. І як вірно зауважила О. А. Беляневич, нормальним результатом 

динаміки господарських правовідносин є стан конкуренції між суб’єктами 

господарювання [42, с. 29].  

В зв’язку з цим зростає теоретичне та практичне значення вивчення 

питань механізму правового регулювання відносин конкуренції. Адже правові 

норми не можуть реалізуватися самі по собі. Для здійснення правового 

регулювання потрібен інструментарій, за допомогою якого відбуватиметься 

втілення в повсякденну правозастосовну практику правових вимог (приписів). 

Тому солідаризуємося із позицією Р.Б. Шишки щодо розуміння сутності 

механізму правового регулювання: надати поведінці учасників правовідносин 

юридично значимий характер на основі встановлення чи санкціонування 

державою правил і підпорядкувати їх правовому порядку [637, с.580]. 

Ідею механізму впливу права на суспільне життя висунув ще професор 

М.Г. Александров [9, с. 183-213]. Важливий вклад у розробку проблеми механізму 

правового регулювання зробив С.С. Алексєєв. На його погляд механізм правового 

регулювання – це взята в єдності вся сукупність правових засобів, за допомогою 

яких забезпечується результативність правового впливу на суспільні відносини 

[11, с. 30]. За винятком терміну «сукупність» як випадкового накопичення 
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елементів, замінити його системним підходом, де кожен елемент має своє 

значення, ми з тим могли б солідаризуватися. 

Такий підхід відображає загальноприйняті наразі позиції щодо визначення 

поняття механізму правового регулювання [565, с. 337; 540, с. 130; 543, с. 498; 

116, с. 88; 193, с. 546; 117, с. 193]. Незважаючи на це усталене розуміння 

механізму правового регулювання є підставою для критики, оскільки, як вважає 

Л. О. Корчевна, воно «зорієнтоване на причинно-механічну картину світу, згідно з 

якою вважалося, що всі явища  викликаються причинами і оцінюються відповідно 

до законів механіки» [243, с. 117]. 

В свій час відомий російський правознавець професор А.М. Васильєв 

акцентував увагу на тому, що розробка категорії «механізм правового 

регулювання» була розпочата юристами-теоретиками в 50-ті роки ХХ ст. у зв’язку 

із дослідженням проблем зворотного впливу права на суспільні відносини, 

специфічних форм та способів впливу права на економіку, а також ролі різних 

правових засобів в регулюванні суспільних відносин [68, с. 141]. 

У доктрині поняттю «механізм правового регулювання» в останні роки 

надається методологічне значення, оскільки, як про це справедливо пише С.С. 

Алексєєв, «в межах правознавства конкретизовано виражає вимоги 

матеріалістичної діалектики по відношенню до явищ правової дійсності» [12, с. 

10]. Тому досить своєчасною і обґрунтованою є наукова позиція С.О. Погрібного 

щодо того, що даний механізм зв’язує між собою норму цивільного права та стан 

правопорядку в цивільних відносинах [372, с. 43]. І хоча автор сформулював 

наведене положення за результатами дослідження  теоретичних проблем 

правового регулювання саме договірних цивільних відносин в Україні, ним 

охоплюється механізм правового регулювання в цілому. 

Нажаль, не можна не звернути уваги на те, що окремі судження С.О. 

Погрібного заслуговують критики в частині їх непослідовності. Зокрема, 

виокремлюючи початковий елемент механізму правового регулювання, який 

окреслюється нормами права, та кінцевий елемент механізму – здійснення прав і 
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виконання обов’язків, а за необхідності захист порушених прав, він наголошує, 

що інші правові явища до структури цього механізму не належать. При цьому у 

своїй роботі формулює тезу – «кінцевим елементом у даному механізмі є 

матеріалізація мети правового регулювання: відповідність фактичного стану 

регульованих суспільних відносин ідеальним моделям, закладеним у нормі» [372, 

с. 42, 51]. Тому хибно можна припустити, що мету правового регулювання він 

також розглядає як елемент механізму правового регулювання.  

Переконані, що мета, як і до речі засоби її досягнення та результативніcть 

є лише ознаками, які характеризують механізм правового регулювання в цілому 

та його ефективність, зокрема. Тому невипадково В.М. Протасов висловився, що 

«механізм правового регулювання постає як сукупність елементів, зв’язків і 

динамічних закономірностей, необхідних і достатніх для врегулювання одного 

елементарного акту поведінки, тобто по суті він характеризує принцип дії права» 

[495, с. 71]. Як зазначає професор О.В. Малько, ціль такого механізму – 

забезпечення безперешкодного руху інтересів суб’єктів до цінностей, тобто 

гарантованість їх справедливого задоволення [301]. 

З огляду на викладене, цілком прийнятним є лаконічно сформульоване 

В.М. Хропанюком визначення механізму правового регулювання як системи 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється упорядкування суспільних 

відносин у відповідності з цілями та завданнями правової держави [614, с. 341-

342]. 

Наведені нами вище наукові позиції підтверджують поширеність 

інструментального підходу як особливої методології дослідження механізму 

правового регулювання. Це, як ми вважаємо, може бути застосоване і щодо 

встановлення механізму регулювання відносин у конкуренції з урахуванням 

специфіки регулювання господарських правовідносин взагалі та економічної 

конкуренції зокрема. З цією метою наведено основні концептуальні положення з 

цієї проблеми. 
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В межах традиційного розуміння механізму правового регулювання, в 

якості складових його елементів зазвичай розглядаються три елементи: 1) норма 

права; 2) правовідносини; 3) акти реалізації прав та обов’язків та, зокрема, за 

необхідністю забезпечення виникнення правовідносин чи гарантування 

здійснення прав та обов’язків – акти застосування права (четвертий елемент). І в 

залежності від того, який елемент механізму правового регулювання 

використовується, наприклад нормативний акт чи акт застосування, може 

існувати просте та складне регулювання [215, с. 95].  

Перелік елементів механізму правового регулювання може доповнюватися 

з урахуванням юридичних фактів [116, с. 89] або їх системи − фактичного складу 

з таким вирішальним фактом, як організаційно-виконавчий правозастосовний акт 

[564 , с. 627], суб’єктивних юридичних прав та обов’язів, здійснення суб’єктивних 

прав та виконання суб’єктивних юридичних обов’язків, захисту порушених прав 

та інтересів [372, с. 49], а також нормативно-правових актів, актів тлумачення, 

законність, правосвідомість і правова культура [117, с. 193], правосвідомості, 

принципів права, заходів юридичного примусу та юридичної відповідальності 

[158, с. 220-223] або таких додаткових елементів як індивідуальні акти, 

правоположення практики [14, с. 150]. Останні елементи можуть розглядатися і як 

допоміжні у механізмі правового регулювання [193, с. 549] або як такі правові 

явища, що суттєво впливають на процес правового регулювання [541, с. 169].  

Мабуть під впливом такого різнобічного розуміння механізму правового 

регулювання, його елементи О.Ф. Скакун згрупувала за наступними критеріями: 

1) ті, що діють на відповідних стадіях регулювання – норми права; нормативно-

правові акти; юридичні факти; правовідносини; акти безпосередньої реалізації 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків; 2) ті, що діють протягом усього 

регулювання – суб’єкти, що здійснюють правове регулювання чи правову 

діяльність; правова законність, правосвідомість, правова культура; 3) ті, що мають 

факультативний характер – інтерпретаційно-правові акти, акти застосування норм 

права [544, с. 269]. 
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За результатами аналізу перерахованих вище складових елементів 

механізму правового регулювання вбачається змішування категорій «правовий 

вплив» (зокрема, правова законність, правосвідомість, правова культура) та 

«правове регулювання», що, як ми вважаємо, об’єктивоване їх діалектичною 

взаємодією (правове регулювання це передусім правовий вплив). Однак, і на 

цьому особливо наголошує С.О. Комаров, вплив включає як регулювання за 

допомогою певної правової норми, так і інші правові засоби і форми впливу на 

поведінку людей [215, с. 90]. А саме − це правова свідомість, правова культура, 

правові принципи, правотворчий процес [216 , с. 60].  За таких обставин важко 

«кристалізувати» в механізмі лише елементи правового регулювання. 

Тому не випадково, що професор І. П. Голосніченко механізм правового 

регулювання розглядає як зовнішнє вираження правового впливу, який включає в 

себе систему взаємопов’язаних і взаємозумовлюючих елементів, які поділяються 

на три групи: засоби впливу (правові принципи, норми, джерела права, 

правовідносини), проміжні ланки (правосвідомість, правова культура) і об’єкти 

впливу (акти реалізації) [99, с. 90, 97].  Таке розуміння механізму правового 

регулювання фактично стирає межі з механізмом правового впливу, яким 

охоплюються не тільки власне правові засоби регулювання  (норми права, 

правовідносин, акти реалізації норм права), але і інші правові явища та категорії 

(правосвідомість, правова культура, правові принципи). 

Об’єктом нашої критики є окремі елементи, які пропонується включити до 

складу механізму правового регулювання. 

У загальній теорії права юридичні факти (фактичний склад) прийнято 

розглядати як такі конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують 

виникнення, припинення або зміну правових відносин. Іншими словами, їх 

наявність є передумовою правовідносин і без юридичного факту вони неможливі. 

Тому юридичні факти (фактичний склад) поглинаються таким елементом 

механізму правового регулювання як правовідносини: вони частина – підстави їх 

виникнення: імперативно чи диспозитивно. Теж саме стосується суб’єктивних 
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прав та обов’язків, адже правове регулювання здійснюється через механізм 

суб’єктивних прав і обов’язків, які в системі утворюють юридичний зміст будь-

якого правовідношення. 

Зайвим також є виокремлення в якості самостійних елементів механізму 

правового регулювання здійснення суб’єктивних юридичних прав та виконання 

суб’єктивних юридичних обов’язків, адже фактична поведінка суб’єктів 

правовідносин розкривається через акти реалізації прав і обов’язків як 

обов’язкового елементу механізму правового регулювання. 

Що ж до захисту порушених прав та обов’язків як факультативного 

елементу такого механізму варто зазначити, що він охоплюється поняттям «акти 

застосування права». 

Умовно виокремлюючи два блоки − статичний (заборони, дозволи,  

приписи, як і самі джерела права, у яких вони містяться) та динамічний 

(стадійність, послідовність використання правових засобів), професор С.П. 

Маврін переконаний, що механізм правового регулювання складається із 

правових засобів, які: а) впливають на суб’єктивні права; б) забезпечують дію 

права; в) забезпечують реалізацію норм права; г) забезпечують належну поведінку 

суб’єктів права [293, с. 214-216]. Такий підхід відображає існуючі у науці 

тенденції [542, с. 291-294; 255, с. 76-78; 551, с. 84-86, 93] до аналізу його 

структури через стадії його здійснення.  

Нажаль, відповіді на питання, що власне слід розуміти під категорією 

«правові засоби», у наукових джерелах не беззаперечні і абсолютно не 

переконливі. Наразі загальноприйнятим є виділення серед них дозволів, 

зобов’язань, заборон, заохочень, правових обмежень, покарань.   

Піддаючи правовому аналізу зміст механізму правового регулювання в 

Україні, С.С. Валітов зробив висновок, що заборони, дозволи та зобов’язання 

приводять в дію інші ланки механізму державно-правового регулювання: 

правовідносини антимонопольних органів із суб’єктами господарювання і 

органами влади, правозастосування антимонопольно-конкурентного 
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законодавства, прийняття актів реалізації конкурентного права [62, с. 11]. Зі 

змісту наведеної тези вбачається, що механізм правового регулювання автором 

розглядається під кутом публічно-правового регулювання, що не є достатньо 

виправданим. 

Досить оригінальним є концептуальне положення щодо складових 

механізму правового регулювання: 1) механізму матеріально-правового 

регулювання; 2) механізму функціонального регулювання; 3) механізму 

правозабезпечувального регулювання [70, с. 142]. При цьому певної критики 

заслуговує визначення «складових механізму правового регулювання» через 

«механізми». Можливо варто говорити про існування різних рівнів такого 

механізму, для кожного з яких характерним є свій «набір інструментів» для 

здійснення правового впливу. 

Вважаємо за необхідне особливо звернути увагу на те, що методологія 

інструментального підходу передбачає дослідження механізму правового 

регулювання через аналіз спеціально-юридичних засобів впливу на учасників  

суспільних відносин з метою їх упорядковування у «вертикальній» площині – від 

юридичних норм до правових відносин. Середньою ланкою такого ланцюжка є 

акти тлумачення і реалізації норм конкурентного законодавства.   

Зокрема, тлумачення передбачає більш докладне з’ясування  їх змісту, 

детальніше розкриття їх окремих положень. Серед видів такого тлумачення 

виділяють: 1) легальне (аутентичне), тобто офіційне тлумачення з боку органів 

державної влади; 2) доктринальне, тобто наукове, неофіційне тлумачення змісту 

конкурентних норм. Реалізація ж норм конкурентного законодавства означає 

практичне втілення в життя приписів та інших положень тієї чи іншого норми. 

Така реалізація передусім передбачає правомірні дії суб’єктів права. А проекція 

реалізації норм конкурентного права може мати форму їх: 1) дотримання 

(передбачає відносно пасивну поведінку суб’єкта); 2) виконання (через активні дії 

суб’єкта); 3) використання (насамперед, суб’єктами господарювання); 4) 
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застосування (компетентними суб’єктами владних повноважень – 

антимонопольними органами). 

Такий стан механізму правового регулювання віддзеркалює звичайний 

процес правореалізації в межах позитивного регулювання відносин у сфері 

конкуренції. Тому ефективність такої правової конструкції обумовлена сферою 

позитивної поведінки суб’єктів господарювання в умовах економічної 

конкуренції. 

Досліджуючи питання ефективності механізму правового регулювання, 

А.О. Абрамова небезпідставно сформулювала наукову позицію визначення 

механізму правового регулювання не як статичної сукупності засобів, а 

«нормативно-організований, комплексний процес, що послідовно здійснюється, 

що  спрямований на результативне втілення правових норм у життя за допомогою 

адекватних правових засобів» [1, с. 8]. Однак ми не можемо сприйняти  позицію 

автора щодо визначення такого механізму через «процес».  Хоча б тому, що 

процес – порядок чогось чи чогось і останнє є більш вищою категорією. 

Мабуть підґрунтям наведеного вище твердження слугувало те, що власне 

поняття «механізм правового регулювання» водночас формують самостійні 

поняття – «механізм» та «регулювання». Незважаючи на це, вважаємо не 

достатньо виваженим застосування до поняття «механізм правового 

регулювання» домінуючого змістовного значення поняття «регулювання». 

Певні критичні зауваження також викликає пропозиція А.О. Абрамової 

щодо заміни терміну «механізм правового регулювання» на «механізм 

регулювання правом», беручи за основу той аргумент, що «регулювання» вказує 

на властивості і ознаки права [2, с.14]. Вважаємо, що така заміна понять є нічим 

іншим, як їх підміною, своєрідною грою, яка не змінює основної сутності. Це 

лише призводить до ерозії правових категорій і різного їх тлумачення. 

    Розв’язання окресленої вище проблеми можливе, як ми вважаємо, через 

використання іншого терміну – «правовий механізм регулювання». Це, в свою 

чергу, сприятиме посиленню гуманістичного підходу до розуміння нормативного 
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регулювання як форми державного регулювання зокрема та економічного 

гуманізму в цілому, відповідно до яких зростає роль держави і суспільства не 

тільки в утвердженні та реалізації суб’єктивних прав, але й ефективному їх 

гарантуванні та здійсненні.  

На відміну від загальноприйнятого терміну «механізм правового 

регулювання», з теоретичної точки зору конструкція терміну «правовий механізм 

регулювання» знімає «конкуренцію» між складовими його елементами і водночас 

приводить їх до взаємодії. А саме, «правовий механізм» − це правові інструменти 

втілення норм та правил у суспільне життя. Упорядкування суспільних відносин 

за допомогою норм і правил складає зміст терміну «регулювання». При такому 

підході головний акцент переноситься із терміну «правове регулювання» на 

термін «правовий механізм» як систему юридичних засобів і чинників 

(інструментарій), через які відбувається реальне втілення приписів правових 

норм. Тому надалі у роботі в цілях характеристики механізму правового 

регулювання відносин у сфері конкуренції нами буде використовуватися термін 

«правовий механізм» регулювання цих відносин. 

Для повсякденної юридичної практики значення кожного із наведених 

вище термінів є рівнозначним. 

Наведене нами вище надає підстави стверджувати про відсутність єдиного 

підходу щодо розуміння структури (складових елементів) правового механізму 

регулювання (механізму правового регулювання) в цілому. Водночас така 

ситуація відображає сучасні наукові тенденції до закріплення за вказаним 

механізмом ознак динамічності окремих його елементів та цілісності в своїх 

функціональних проявів всієї системи регулювання. Хоча беззаперечним є 

виділення в ньому норми права, правовідносин, актів реалізації і, за необхідністю 

– актів застосування права. 

Поряд з інструментальним підходом, механізм правового регулювання 

може розглядатися і в соціологічному аспекті, де право, на погляд відомого 

соціолога В.В. Казимирчука, виступає в якості потужного важеля перетворення 
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суспільних відносин, а нормативні приписи законів спрямовані на оформлення 

соціальної поведінки на всіх рівнях його дії – від суспільства в цілому до 

конкретної особи [182, с. 37]. В цьому аспекті, продовжує він, важливим 

елементом (етапом) механізму соціальної дії права стає доведення правових норм 

і приписів до загального відома, або до відома вузької соціальної групи, на яку 

розповсюджується виключна дія правової норми [182, с. 37-38]. 

В конкурентному праві це досягається завдяки адвокатуванню 

конкуренції. Вперше термін «competition advocacy» (переклад українською 

мовою: «захист конкуренції», «пропаганда конкуренції» «формування про 

конкурентної свідомості») було використано у діяльності Міжнародної мережі з 

питань конкуренції як «набір видів діяльності антимонопольних органів, 

спрямованих на укріплення конкурентного середовища економічної активності, 

які здійснюються конкурентним відомством з метою сприяння розвитку 

конкуренції в економічній діяльності шляхом використання не примусових 

механізмів, а в основному за допомогою взаємодії з іншими державними 

суб’єктами і збільшенням поінформованості громадськості щодо переваг 

конкуренції» [679, с. 25].  

В наукових вітчизняних джерел під адвокатуванням конкуренції 

розуміють систематичну, добре організовану, масштабну діяльність 

конкурентного відомства щодо впровадження принципів конкуренції у 

державному регулюванні економіки [618, с. 24] або ж комплекс дій 

антимонопольних органів, спрямований на розвиток конкурентного середовища 

шляхом підвищення суспільного розуміння вигід конкуренції [594, с. 39].  

Ми повністю солідаризуємося із тими авторами, які вважають, що 

адвокатування конкуренції підтримує систему правозастосування, розширює 

поінформованість потенційних порушників не лише про те, які дії є легальними, а 

які нелегальними, але і про те, яких зусиль конкурентний орган докладатиме для 

виявлення порушення і покарання порушника, що підвищує суб’єктивну оцінку 
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вірогідності покарання при виборі між діями «порушувати закон» і 

«утримуватися від порушення закону» [283, с. 30].  

Наразі адвокатування конкуренції розглядається як складова, поряд з 

антимонопольною політикою та політикою захисту від недобросовісної 

конкуренції, конкурентної політики держави. І це не випадково. По-перше, в ст. 3 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України» законодавець вказав на 

ту частину конкурентної політики, участь у формуванні і реалізації якої окреслює 

основне завдання Комітету. По-друге, конкретизація повноважень у сфері  

формування  та  реалізації  конкурентної   політики, сприяння   розвитку   

конкуренції,  нормативного  і  методичного забезпечення  діяльності  

Антимонопольного  комітету  України   та застосування  законодавства  про  

захист  економічної  конкуренції Антимонопольний комітет України знайшла 

свою втілення в 19 пунктах ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України».   

За влучним зауваженням В.Д. Лагутіна, таке адвокатування має значні 

соціально-економічні можливості, передбачає налагодження ефективного і 

легітимного механізму взаємодії між державними владними органами і 

приватними структурами, проведення консультацій і обміну інформацією [270, с. 

21]. Основу налагодження механізму такої взаємодії як на державному, так і на 

міждержавному рівнях формують ст. ст. 20, 20-1, 21, 22 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та ст.ст. 4, 45, 61 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції». 

Переконані, що наразі актуалізація питань, пов’язаних із адвокатування 

конкуренції, сприятиме зростанню ролі превентивного стримування 

антиконкурентних дій порівняно із заходами антимонопольного реагування 

постфактум. Ефект стримування може забезпечуватися: 1) шляхом застосування 

адміністративно-господарських санкцій у підвищеному розмірі за найбільш 

серйозні види правопорушень у сфері конкуренції; 2) шляхом підвищення 

публічності застосування адміністративно-господарських санкцій; 3) шляхом 
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надання висновків щодо кваліфікації дій, попередніх висновків стосовно 

узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання, рекомендації органів 

Антимонопольного комітету України; 4) шляхом розроблення і застосування 

програм звільнення від відповідальності тощо.  

Наприклад, відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але 

раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це 

Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала 

інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, 

звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій» 

[398]. Однак, і на цьому особливо наголошує І.М. Сарган, ця норма
1
 не захищає 

суб’єкта господарювання, який спонукав до порушення. ЇЇ застосовують, 

продовжує вона, лише у випадку, коли суб’єкт господарювання припинив свою 

участь у протиправній діяльності та надав Антимонопольному комітету України 

всю наявну у нього інформацію стосовно правопорушення [536, с. 4]. 

Солідаризуємося із позицією тих авторів, які адвокатування конкуренції 

розглядають крізь призму забезпечення зворотного зв’язку між суспільством і 

антимонопольними органами, що дозволяє зорієнтувати норми конкурентного 

законодавства на кінцевого споживача і надати йому можливість вибору 

якісніших товарів і послуг за достатніми цінами [594, с. 40]. 

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що адвокатування 

конкуренції є: (1) доповненням до правозахисної діяльності антимонопольних 

органів; (2) профілактикою правопорушень у сфері конкуренції; (3) не 

примусовим засобом формування проконкурентної культури в суспільстві; (4)  

формою зв’язку (прямого чи зворотного) між суспільством і антимонопольними 

органами; (4) одним із напрямів конкурентної політики; (5) напрямом формування 

правової культури чи бізнескультури. Важливо підкреслити, що діяльність 

антимонопольних органів з адвокатування конкуренції  опосередковується 

                                                           
1
 Ми не підтримуємо лапідарне ототожнення частин чи навіть самих статтей з нормами права. 

Виключення складають норми-дефініції. 
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взаємодією правових та не правових способів впливу. Зокрема, це пропаганда 

цінності та корисності добросовісної моделі ринкової поведінки (добросовісної 

конкуренції) для підвищення якості життя шляхом розбудови ефективної 

ринкової економіки. 

З огляду на викладене вважаємо, що соціологічних підхід до вивчення 

правового механізму регулювання відносин конкуренції орієнтований до 

дослідження конкуренції як суспільно-корисного явища. І в цьому важлива роль 

відводиться адвокатуванню конкуренції  

Як ми вважаємо, ефективність правового регулювання відносин 

конкуренції повинна органічно поєднувати в собі два аспекти: (1) формулювання 

та подальше забезпечення позитивної (правомірної) моделі ринкової поведінки; 

(2) протидія проявам негативної (протиправної) моделі ринкової поведінки. Однак 

для того, щоб правова ефективність мала практичне значення, необхідно 

виокремити елементи механізму правового регулювання шляхом оцінки 

вказаного механізму як загальної системи, складові якої є функціонально 

взаємозалежними.  

Ми переконані, що правовий механізм регулювання можна порівняти із 

«живою матерією». Тому його вивчення повинне здійснюватися з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку суспільства. А для цього доречним є застосування як 

інструментального, так і соціологічного підходів (інтегральний підхід) до 

вивчення правового механізму регулювання економічної конкуренції. 

Застосування інтегрального підходу дослідження правового механізму 

регулювання відносин конкуренції надає можливість виділити такі його елементи:  

(1) норми конкурентного законодавства, акти їх тлумачення та реалізації, 

правовідносини у сфері конкуренції (інструментальний підхід) та; (2) 

адвокатування конкуренції (соціологічний підхід). Ці елементи формують 

своєрідну вертикальну структуру механізму правового регулювання відносин 

конкуренції. Крім цього в його структуру можна включити і такі опосередковані 

(побічні) елементи, як методи та принципи правового регулювання. 
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Не слід забувати, що правовий механізм регулювання, як і будь-яка інша 

соціальна система, здатний до саморегулювання. Адже функції права полягають 

не тільки в позитивному регулюванні бажаних для суспільства відносин, але й в 

охороні їх від порушень (сфера негативної поведінки суб’єктів господарювання в 

умовах економічної конкуренції). Тому, як ми вважаємо, теоретично виправданим 

сформулювати положення про існування «вертикально»−«горизонтальної» 

структури правового механізму регулювання. Остання представлена 

регулятивним та охоронним блоками механізму правового регулювання, які 

знаходяться у стані взаємозв’язку і взаємодії. Це пояснюється тим, що дія 

охоронного правового механізму регулювання має місце лише для забезпечення 

соціально-правових зв’язків позитивного правопорядку в сфері конкуренції за 

наявності факту протиправної поведінки суб’єкта правовідносин. 

Для регулятивного ж блоку правового механізму регулювання відносин 

конкуренції характерним є застосування тих норм матеріального права, в яких 

закріплені бажані для держави моделі ринкової поведінки. Водночас техніка їх 

конструювання може здійснюватися шляхом: 

− встановлення законодавцем «формули» правомірної ринкової поведінки 

(наприклад, законодавче визначення понять «економічна конкуренція» [ст.1 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»], «узгоджені дії» [ст.5 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»]); 

− встановлення критеріїв або переліку заборонених конкурентним 

законодавством дій (наприклад, ч. 1-3 ст. 6, ч. 2 ст.  8, ч. 1-2 ст. 13, ч. 1-2 ст. 15, ст. 

16-17, ст. 18-21, ч.1 ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

та ч. 1 ст.1 та ст. 4-19 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції»); 

− встановлення виключень із сфери застосування окремих заборонних 

норм конкурентного законодавства (наприклад, ст. 7, ч. 1 ст. 8, ст. 9 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»); 
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− встановлення винятків відносно застосування відповідальності за 

порушення конкурентного законодавства (наприклад, ч. 5 ст. 6 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції»); 

− встановлення критеріїв для можливої легалізації тої діяльності суб’єктів 

господарювання, яка за формальними ознаками може бути охарактеризована, як 

антиконкурентна (ч. 1-4 ст. 10 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції») чи концентрація суб’єктів господарювання (ч. 1-3 ст. 24 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»);  

− встановлення типових вимог для тих узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, які не потребують дозволу на їх вчинення з боку 

антимонопольних органів (ст. 11 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»). 

В межах загально-дозвільного типу господарсько-правового регулювання  

(«дозволено те, що не заборонено законом») перераховані вище правові 

конструкції сприяють ефективній організації позитивного виконання приписів 

конкурентного законодавства в межах функціонування регулятивних 

правовідносин, а в окремих випадках є основою для прийняття 

антимонопольними органами актів застосування права у формі дозволів на 

антиконкурентні узгоджені дії чи концентрацію суб’єктів господарювання.  

Не слід забувати, що позитивне регулювання відносин конкуренції 

можливе за допомогою правил (стандартів) добросовісної конкуренції шляхом 

погодження з Антимонопольним комітетом України правил професійної етики 

[463, ст. 33], а також висновків у формі рекомендаційних роз’яснень щодо 

відповідності дій суб’єктів господарювання положенням ст. 6, 10 та 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» [464, ст. 14] чи попередніх 

висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання [464, 

ст. 29]. 

Вказане досягається за допомогою правових конструкцій, побудованих за 

принципом опису «формули» досконалої конкуренції (наприклад, законодавче 
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визначення поняття «економічна конкуренція (конкуренція)») або які виражені в 

правових презумпціях конкурентного законодавства. 

Отже, завдяки матеріально-правовому регулюванню відносин конкуренції 

відбувається не тільки належне забезпечення позитивної поведінки, але й 

запобігання, стримування та припинення негативної поведінки їх учасників. 

Водночас негативна поведінка природним чином супроводжує відповідну 

позитивну поведінки. Тому закономірним є існування механізму взаємного 

впливу охоронювальних норм на сферу позитивної поведінки, а регулятивних 

норм – на сферу негативної поведінки.  

Не варто забувати, що матеріально-правові норми є лише складовою 

частиною механізму правового регулювання відносин конкуренції. Без  

відповідного правового забезпечення цей механізм не функціонуватиме на «повну 

потужність», тобто не зможе виконати функції по ефективному регулюванню 

конкурентних відносин. І як результат – не забезпечить ефективне 

функціонування соціально орієнтованої економіки.  

Вважаємо, що об’єктивно виправданим та закономірним є 

функціонування, за необхідності, правоохоронного блоку механізму правового 

регулювання, оскільки право потребує як державного примусу, так і захисту. З 

огляду на наведене досить виваженою є теза відомого американського економіста 

Пол Хейне, яку він сформулював, міркуючи про результати проведення 

економічних реформ: «це помилка полягає у виконанні, а не в самій ідеї» [607, с. 

230].  

Тому є всі підстави стверджувати, що механізм правового регулювання 

зокрема є якісною складовою механізму державно-правового регулювання у сфері 

конкуренції в цілому. Ефективність функціонування останнього напряму 

залежить від функціонального забезпечення матеріальних норм конкурентного 

законодавства тим органом, основним завданням якого є участь у формуванні та 

реалізації конкурентної політики – Антимонопольний комітет України та його 

територіальні відділення. 
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Тому невипадково, що антимонопольні органи є активними суб’єктами 

конкурентних відносин шляхом видання, як на цьому наголошує професор О.А. 

Беляневич, індивідуальних актів регулювання (регулятивні правовідносини) чи 

охоронювальних актів як результат процесуальної їх діяльності (охоронювальні 

правовідносини) [42, с. 30], які у системі йменуються актами застосування права. 

Отож, під механізмом правового регулювання економічної конкуренції 

слід розуміти інтегровану ієрархічну систему координації відносин конкуренції  

та приведення в дію норм конкурентного законодавства шляхом застосування 

комплексу правових/не правових засобів забезпечення ефективного 

функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин, в 

тому числі встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних 

звичаїв ведення конкуренції. В ньому відображається динаміка державного 

впливу на відносини, що складаються у сфері конкуренції. І саме через механізм 

правового регулювання відносин конкуренції держава має можливість 

безпосередньо реалізувати у відповідних формах конституційне повноваження 

щодо забезпечення її захисту.  

Таке розуміння механізму правового регулювання відносин конкуренції та 

складових його елементів має практико-орієнтований характер, а інструментальні 

та соціологічні підходи до його аналізу дозволяють відстежити соціальні наслідки 

дії норм конкурентного законодавства в суспільстві і віднайти ефективні 

напрямки реалізації конкурентної політики в цілому. Адже в числі факторів, які 

впливають на відносини між суб’єктами у конкуренції крім факторів юридичного 

характеру (тобто, норм права, в тому числі його принципів), присутні й інші, 

зокрема – адвокатування конкуренції. Вочевидь в механізмі правового 

регулювання домінуючі позиції належать саме правовим засобам, а адвокатування 

конкуренції є своєрідним не правовим додатковим засобом забезпечення їх 

реалізації. 
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3.3 Методи правового регулювання та норми конкурентного 

законодавства в механізмі регулювання відносин конкуренції 

 

Належне функціонування складових елементів механізму правового 

регулювання відносин конкуренції можливе завдяки застосуванню певних 

способів та прийомів впливу на їх учасників, які в цілому характеризують метод 

відповідного правового регулювання. Апріорі вони проведені в нормах 

матеріального та процесуального права – правилах поведінки, які встановлюється 

(санкціонується) і забезпечується державою та спрямовані на регулюванням 

певного виду суспільних відносин відповідно до визнаної в ньому справедливої 

міри свободи і рівності. 

З урахуванням господарсько-правової природи конкурентного 

законодавства наведемо основні наукові позиції щодо розуміння методу 

господарсько-правового регулювання в цілому, що проявляється в його нормах. 

Зазвичай серед методів господарського права виокремлюються метод 

автономних рішень, метод владних приписів та метод рекомендацій [273, с. 23; 

633, с. 14; 105, 12-13]. Як справедливо висловився В.С. Щербина, дія у 

господарському праві саме трьох методів правового регулювання обумовлена 

комплексним характером даної галузі права [652, с. 25-30].   

На погляд О.М. Вінник, окрім вказаних трьох методів господарсько-

правового регулювання слід розрізняти четвертий метод − метод координації, 

який забезпечує прийняття юридично значимих рішень за згодою сторін [77, с. 

32]. Виокремлення саме чотирьох методів правового регулювання господарських 

відносин (припису, автономних рішень, координації, рекомендацій) знайшло своє 

відображення у відповідній навчальній літературі [104, с. 21; 140, с. 7] і, проте на 

наш погляд, це заслуговує часткової критики і ось чому. 

Ефективність застосування того чи іншого методу господарсько-правового 

регулювання пов’язане із вірним вибором способу впливу на поведінку суб’єктів 

господарювання. Тому вважаємо дещо штучним включення до арсеналу методів 
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господарсько-правового регулювання методу координації, оскільки він 

поглинається таким способом впливу на суб’єктів господарювання, як 

узгодження. Так, наприклад, досягнення регулюючого впливу норм 

господарського права при регулюванні господарських відносин досягається через 

метод автономних рішень, що включає в себе такі способи впливу, як узгодження 

та дозвіл.  В свою чергу метод приписів включає в себе такі способи впливу, як 

наказ і заборона. 

Цілком очевидно, що існування різних методів господарсько-правового 

регулювання обумовлено специфікою як суб’єктного складу, так і сферою 

господарських правовідносин, а ще більше суб’єктивізмом. 

Варто зазначити, що в літературі можна віднайти вказівку на існування 

(переважне застосування) лише двох методів господарсько-правового 

регулювання, які можуть іменуватися як загальний (автономний) та спеціальний 

(авторитарний, державний - імперативний) [106, с. 18; 622, с. 29-30,  32- 37], чи 

метод автономії та метод владного впливу [98, с. 48-49].  Вважаємо, що таке 

розуміння методів господарсько-правового регулювання узгоджується з 

диспозитивним та імперативними підходами при визначені способів та прийомів 

впливу при здійсненні цивільно-правового і адміністративно-правового 

регулювання і, зокрема, підтримується тими авторами, які проводять наукові 

дослідження з питань застосування конкурентного законодавства. 

Для конкурентного права, пише О.О. Бакалінська, характерно 

використання методу влади і підпорядкування, методу приписів, що 

застосовуються у відносинах антимонопольних органів та органів управління 

природних монополій з господарюючими суб’єктами та іншими учасниками 

ринку. Одночасно з цим використовується і метод диспозитивності, тобто 

надання учасникам ринку можливостей вибору різних правових варіантів 

поведінки [27, с. 80]. 

Дещо по-новому питання методів правового регулювання відносин  

конкуренції були висловлені у працях російських дослідників К.Ю. Тотьєва та 
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О.В. Шальмана. Так, зокрема, К.Ю. Тотьєв стверджує, що для конкурентного 

права пріоритетним є диспозитивне регулювання з використання метода 

координації. У той же час диспозитивне регулювання органічно поєднується з 

імперативним впливом (метод субординації), заснованим на владі та 

підпорядкуванні. Як він вважає, взаємозв’язок методу координації і субординації 

в рамках конкурентного права продиктований необхідністю дотримання 

приватних та захисту публічних інтересів [577, с. 76].  

На відміну від свого попередника, О. В. Шальман вказує на наявність  

цілого комплексу методів правового регулювання правовідносин у конкуренції – 

дозвільно-погоджувальний, рекомендаційний та імперативний [629, с. 20]. 

Вважаємо, що запропонований автором підхід не є оригінальним, оскільки є 

ідентичним тріаді методів господарсько-правового регулювання в цілому: 

автономних рішень (узгодження та дозволи); приписів; рекомендацій. 

Дещо непослідовним є представник вітчизняної юридичної науки С.С. 

Валітов, який спочатку стверджує про існування різних методів регулювання 

конкурентних відносин (з урахування комплексного характеру та господарсько-

правової природи антимонопольно-конкурентного права (виділено нами − Н.М.), 

серед яких найбільше значення має імперативний та рекомендаційний методи. 

Згодом пише про те, що «метод правового регулювання конкуренції як системне 

явище може працювати ефективно тільки як об’єднання трьох елементів – 

дозволів, приписів, заборон за умови їх сукупного застосування із домінуванням 

останнього» [62, с. 9-10].  

По-перше, ми не можемо погодитися із С.С. Валітовим щодо розуміння 

методу як системного явища. З суб’єктивного боку метод постає як сукупність 

правил, прийомів пізнання і перетворення дійсності [595, с. 370], прийом або 

система прийомів, що застосовується у певній галузі діяльності,  зокрема науки 

[559, с. 474]. Метод є своєрідною, за словами професора С.М. Братуся правовою 

формою [56, с. 50] правового регулювання суспільних відносин певного виду, і в 

жодному випадку не «явище», в тому числі «системне».  



227 

 

 
 

По-друге, практично важко уявити ті життєві ситуації в умовах 

конкуренції, які одночасно можуть регулюватися шляхом застосування дозволів, 

приписів, заборон.  Останні є загальноправовими методами і конкретизуються 

стосовно окремих частин галузей права. 

По-третє, категорично заперечуємо щодо твердження С.С. Валітова про 

домінування заборон в конкурентному законодавстві. Теоретико-правову основу 

вітчизняного конкурентного законодавства, як і аналогічного європейського 

законодавства, складає структурно-регулятивний принцип. Його сутність полягає 

в тому, що законодавець намагається не тільки протидіяти монополістичним 

тенденціям та недобросовісній конкуренції шляхом заборони окремих видів 

ринкової практики, але й, зокрема, поставити під контроль узгоджені дії чи 

процеси концентрації капіталу суб’єктів господарювання шляхом надання 

відповідних дозволів. 

Досліджуючи предмет та метод тоді ще радянського господарського 

права, у своїй докторські дисертації представник вітчизняної юридичної науки 

професор І.Є. Красько зробив висновок про існування самостійного методу 

правового регулювання – господарсько-правового методу. Такий метод він 

визначив як спосіб планово-організаційного впливу, при якому правовідносини 

формуються волею управненої особи, яка безпосередньо участі в правовідносинах 

не бере, з наділенням їх суб’єктів в порядку, встановленому законом, різним 

об’ємом правомочностей [254, с. 192, 237]. Його ідея у подальшому з переходом 

на ринкову економіку трансформувалася у концептуальне положення правового 

господарського порядку, нормативне втілення якої підтверджується ст.5 ГК 

України. 

Обґрунтовуючи позицію існування одного методу господарсько-правового 

регулювання, в літературі досить справедливо акцентується увага на взаємодії 

свободи при здійсненні приватних інтересів з державним владним впливом (В.С. 

Мартем’янов) [306, с.11],  на взаємозв’язку при здійсненні приватних інтересів з 
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державним владним впливом там, де це диктується інтересами держави і 

суспільства (О.М. Олейник)  [423, с. 44-45] як характерної  його риси.  

На позицію Г.Л. Знаменського гармонійне поєднання публічно-правового 

(державного) та приватноправового (ринкового) регулювання господарської 

діяльності знайшло своє відображення в категорії суспільного господарського 

порядку, який, в свою чергу, набуває властивостей ключового методу 

господарсько-правового регулювання і робить принципово-однорідними правові 

зв’язки у «горизонтальних» та «вертикальних» аспектах господарювання  [172, с. 

31-32]. 

Підтримуючи концепцію господарського права як комплексної галузі 

права, ми не можемо повністю схвалити ідею існування єдиного методу 

господарсько-правового регулювання, оскільки за будь-яких обставин досягнення 

регулюючих цілей відбуватиметься як за допомогою «традиційних» імперативних 

чи/та диспозитивних засобів впливу на учасників відносин у сфері 

господарювання, так і  за допомогою особливих (характерних лише для певного 

виду відносин) прийомів регулювання. Це стримує свободу та ініціативу суб’єктів 

господарювання. 

Враховуючи економічну природу конкуренції та необхідність визначення 

меж державно-правового втручання в процеси її розвитку та здійснення, варто 

виділити  методи, які опосередковують загальні умови дії норм конкурентного 

законодавства. В свою чергу, методи правого регулювання у конкуренції  

сприяють досягненню мети та його задач. 

Існування різних позицій щодо методів правового регулювання відносин 

конкуренції обумовлено різним розуміння їх правової природи (характеру). Так, 

наприклад, Д.І. Серьогін вважає, що конкуренція є інститутом приватного права 

[538, с. 13]. І навпаки, відносини, які виникають між суб’єктами господарювання 

у зв’язку з економічною конкуренцією, на огляд С.С. Валітова, є публічно-

правовими [62, с. 11]. 
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Той факт, що на конституційному рівні держава взяла на себе 

зобов’язання щодо забезпечення її захисту, надає підстави стверджувати про 

співіснування у відносинах конкуренції як приватних, так і публічних інтересів, 

про що неодноразово зазналося у літературі [37, с. 21-40; 148, с. 119] та є 

характерним для господарського права в цілому. А завданням конкурентного 

законодавства є їх збалансування задля утвердження правового господарського 

порядку в економічній сфері шляхом формування правил поведінки в умовах 

ринкової змагальності для всіх її учасників. Ось чому в конкурентному 

законодавстві існують нори, які: 1) виконують приватно-правові та публічно-

правові функції; 2) окреслюють межі державно-правового втручання в процеси 

конкуренції; 3)  впливають на участиків цих правовідносин і спонукають їх до 

дотримання встановленого порядку. 

Розвиток ринкових відносин на основі добросовісної конкуренції, вільної 

підприємницької діяльності, а також визнання та захист в рівній мірі всіх форм 

власності передбачає розвиток, з одного боку, приватного права, з іншого – 

необхідності визначення його співвідношення з правом публічним.  

У вітчизняному конкурентному законодавстві існують положення, завдяки 

яким регулюються майнові відносини, що впливають чи можуть вплинути на 

економічну конкуренцію на території України. Передусім це так звані 

горизонтальні відносини, що складаються між суб’єктами господарювання як 

безпосередніми учасниками цивільного (майнового) обороту у зв’язку із 

економічною конкуренцією. Однак більша частина норм конкурентного 

законодавства направлена на забезпечення державних інтересів у сфері 

економіки. Такі норми засновані на публічно-правових інститутах, що 

допускають адміністративне втручання, і відносяться до публічного права.  

Власне ефективність стану конкуренції буде залежати від наявності 

публічно-правового порядку у конкуренції. Такий порядок встановлюється та 

забезпечується нормами публічно-правового спрямування, що мають 

матеріальний або процесуальний характер. Як справедливо наголошувала Н. О. 
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Саніахметова, для правильної орієнтації та тлумачення законодавства важливо 

визначити вид відповідної норми [533, с. 43]. 

Аналізуючи зміст конкурентного законодавства можна виділити такі види 

його норм: 

- норми – цілі: преамбула до Законів України «Про захист економічної 

конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції», абз.1 ст. 1 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України», ч.1 ст.22 «Концентрація 

суб’єктів господарювання» Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»; 

- компетенційні норми: ст.7 «Повноваження Антимонопольного комітету 

України», ст. 13 «Виключна компетенція Антимонопольного комітету України», 

ст. 14 «Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету 

України та адміністративних колегій територіального відділення 

Антимонопольного комітету України», ст. 16 «Компетенція державного 

уповноваженого Антимонопольного комітету України», ст. 17 Компетенція 

голови територіального відділення Антимонопольного комітету України» Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України»; 

- норми-дефініції: ст. 1 «Визначення термінів» Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» та ч.1 ст. 1 «Недобросовісна конкуренція» 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції; 

- норми – делікти: ч.2 ст.6 «Антиконкурентні узгоджені дії», ч.2 ст. 13 

«Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку», ч. 2 ст. 15 

«Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контрою» Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» та ч.2 ст. 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», Глава 2 «Неправомірне використання ділової 

репутації господарюючого суб’єкта (підприємця), Глава 3 «Створення перешкод 

господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення 

неправомірних переваг у конкуренції», Глава 4 «Неправомірне збирання, 
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розголошення та використання комерційної таємниці» Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»; 

- правоохоронні норми:  ст. 52 «Штрафи», ст. 53 «Примусовий поділ»,  ст. 

54 «Адміністративна відповідальність посадових осіб та інших працівників 

суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління та контролю», ст. 55 

«Відшкодування шкоди» Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

та ст. 21 «Накладання штрафів на господарюючих суб’єктів – юридичних осіб та 

їх об’єднання», ст. 22 «Накладання штрафів на юридичних осіб, їх об’єднання та 

об’єднання громадян, що не є господарюючими суб’єктами», ст. 23 

«Адміністративна відповідальність громадян», ст. 24 Відшкодування збитків, 

ст.26 «Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей» Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 

- спеціалізовані норми: ст.12-1 «Порядок утворення і діяльності 

колегіальних органів Антимонопольного комітету України» Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», ст. 24 «Випадки, в яких необхідне 

отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання»; 

- функціонально-процесуальні норми: норми розміщені у Розділах VI 

«Розгляд заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію 

суб’єктів господарювання», VII «Розгляд справ про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції», IX «Порядок виконання, перевірка, перегляд, 

оскарження рішень, розпоряджень, обчислення строків та обмін інформацією» 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Главі 6 «Правові засади 

захисту від недобросовісної конкуренції» Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»; 

- норми організаційно-територіального характеру: абз. 2 ст.1 

«Антимонопольний комітет України», ст.2 «Підконтрольність та підзвітність 

Антимонопольного комітету України», ст. 4 «Основні принципи діяльності 

Антимонопольного комітету України», ст.5 «Законодавство про 
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Антимонопольний комітет України», ст.6 «Система органів Антимонопольного 

комітету України», ст.9 «Голова Антимонопольного комітету України», ст.10 

«Заступники Голови Антимонопольного комітету України», ст.11 «Державні 

уповноважені Антимонопольного комітету України», ст.12 «Територіальні 

відділення Антимонопольного комітету України», ст.15 «Апарат 

Антимонопольного комітету України» Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», а також ст.2 «Сфера застосування Закону», ст. 3 

«Законодавство про захист економічної конкуренції» Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та ст. 2 «Застосування Закону», ст. 3 «Законодавство 

про захист від недобросовісної конкуренції» Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»; 

- розбудовчі норми: ст.3 «Завдання Антимонопольного комітету України» 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України»ч.1, ч. 3-4, ч.6 ст. 4 

«Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження 

монополізму» Закону України «Про захист економічної конкуренції»; 

- координаційно-рекомендаційні норми: ст. 20 «Відносини 

Антимонопольного комітету України з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління 

та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями», ст. 

20-1 «Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України» Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», ст.14 «Висновки щодо кваліфікації дій», ч.1 ст.46 

«Рекомендації органів Антимонопольного комітету України», ст.61 

«Повідомлення про судові справи» Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»; 

- заборонні норми: ч.4 ст.6 «Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання», ч.2, ч.4 та ч.5 ст. 10 «Узгоджені дії, які можуть бути дозволені» 

ч.5 ст. 10 «Узгоджені дії, які можуть бути дозволені», ч.3 ст. 13 «Зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку», ч. 3 ст.15 «Антиконкурентні 
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дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю», ст.16 «Заборона делегування 

повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування», ст.17 

«Заборона схилення до порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції та їх легітимації», Розділ IV «Обмежувальна та дискримінаційна 

діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань», ч.3 ст. 25 «Підстави надання 

дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання» Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»; 

- норми-виключення: ч.5 ст.6 «Антиконкурентні узгоджені дії», ст.7 

«Узгоджені дії малих та середніх підприємців», ст.8 «Узгоджені дії стосовно 

постачання та використання товарів», ст.9 «Узгоджені дії стосовно прав 

інтелектуальної власності» Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», ч.3 ст.22 «Концентрація суб’єктів господарювання» Закону України 

«Про захист економічної конкуренції»; 

- норми – дозволи: ч.1, ч.2 ст.10 «Узгоджені дії, які можуть бути 

дозволені»; ст.24 «Випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію 

суб’єктів господарювання», ч.1-2 ст. 25 «Підстави надання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання» Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»; 

- норми-зобов’язання: ч.4 ст. 20 «Відносини Антимонопольного комітету 

України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами 

масової інформації та громадськими організаціями», ст.21 «Повідомлення про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції», ст. 22 «Обов’язок  

виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету 

України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету 

України», ст. 22-1 «Обов’язок надання інформації» Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та ст.45 «Сприяння проведенню розгляду 

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», ч.2 ст. 
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46 «Рекомендації органів Антимонопольного комітету України», ст. 47 

«Попереднє рішення у справі», ст.63 «Обмін інформацією» Закону України «Про 

захист економічної конкуренції»; 

- позитивно-регулюючі норми: ст.11 «Типові вимоги до узгоджених дій», 

ст. 29 «Надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації 

суб’єктів господарювання» Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

та ст. 33 «Правила професійної етики» Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»; 

- охоронно – гарантійні норми: ст.29 «Охорона особистих і майнових прав 

працівників Антимонопольного комітету України», ст. 29-1 Соціальні гарантії для 

Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного 

комітету України» Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та 

ч.5 ст. 6 «Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання», ч.1 ст. 36 

«Підстави для початку розгляду справи», ч.3 ст.48 «Рішення у справах про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції» п.18 ст.60 

«Порушення законодавства про захист економічної конкуренції» Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» та ст. 29 Заходи, які забезпечують 

виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних 

відділень» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Отже, в конкурентному законодавстві тісно поєднані норми матеріального 

і процесуального права, в яких адекватно закріплені приватні та суспільні 

інтереси в цілому. Норми матеріального права встановлюють права та обов’язки 

учасників відносин у сфері конкуренції, регулюють їх змістовну сторону та 

визначають повноваження Антимонопольного комітету України, підстави та 

форми його діяльності. Норми процесуального права регулюють порядок 

(процедуру) діяльності уповноважених органів державної влади і суб’єктів 

господарювання по реалізації норм матеріального права [578, с. 32; 389, с. 208]. В 

свою чергу процесуальні норми конкурентного законодавства, по-перше, 

характеризують поточну, повсякденну роботу антимонопольних органів в частині 



235 

 

 
 

покладених на них функціональних завдань, по-друге, регламентують механізм 

реалізації матеріальних норм конкурентного законодавства.  

Механізм реалізації норм процесуального права в конкурентному 

законодавстві має як судовий [464, ст. 60; 463, ст. 32], так і позасудовий порядок. 

Звідси, досліджуючи правову основу діяльності Антимонопольного комітету 

України, О.В. Пономарьов висловив, на наш погляд спірну, позицію про 

необхідність виокремлення серед процесуальних норм норми адміністративного 

(які встановлюють порядок здійснення Комітетом управлінської діяльності 

шляхом використання приписів, встановлення заборон, надання дозволів) та 

господарсько-процесуального (які встановлюють порядок участі Комітету у 

процесі розгляду справ щодо порушень законодавства) [389, с. 208-209]. 

Вважаємо, що за певних обставин вірне застосування процесуальних норм 

залежатиме від вірного розуміння тих оціночних понять, котрі мають місце в 

конкурентному законодавстві [242, с. 122-128]. За їх допомогою законодавець або 

встановлює легальне визначення певних правових понять, або ж є засобом, через 

яке в конкурентному законодавстві відбувається узагальнення явищ економіко-

правового характеру. 

За ступенем визначеності, дані поняття поділяються на абсолютно-

визначені та відносно-визначені. Абсолютно-визначені поняття відображають 

найбільш суттєві ознаки тих явищ, дій, які є характерними для конкретної сфери 

правового регулювання у конкуренції. Наприклад, це ст. 5 та ч.1 ст.6 

«Антиконкурентні узгоджені дії», ч.1 ст. 13 «Зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку», ч. 1 ст. 15 «Антиконкурентні дії органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю» та ч.1 ст.1 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції». 

І навпаки, відносно-визначені поняття не містять достатньої кількості 

загальних ознак для того, щоб зробити висновок відносно їх змісту. Процитуємо 

окремі з них: «схожих дій (бездіяльності)…у разі, якщо аналіз ситуації на ринку 
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товару спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення таких дій 

(бездіяльності)» [464, ч. 3 ст. 6], «позитивний ефект для суспільних інтересів 

переважає негативні наслідки обмеження конкуренції [464, ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 

25], «суттєве обмеження конкуренції» [464 , ч. 2 п. 8 ст. 6, ст. 7, ч. 2 ст. 10, ч. 2 п. 6 

ст. 13],  «не зазнає значної конкуренції» [464, ч. 1 ст. 12],  «загроза системі 

ринкової економіки» [464, ч. 4 ст. 10],  «без об’єктивно виправданих на те 

причин» [464, ч. 2 п. 8 ст. 6, ч. 2 п. 6 ст. 13, ч. 1 ст.19],  «створення перешкод» 

[464, ч. 2 п. 7 ст. 13, ст. 20],  «невигідне становище у конкуренції» [464, ст. 21],  

«торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності» [464, ч. 2 п. 7 ст. 6, ч. 

1 ст. 8, ч. 2 п. 3 ст. 13], «спотворення конкуренції» [464, ч. 1 ст. 15, ст. 16],  

«об’єктивні причини переважних умов у господарській діяльності» [464, ч. 1 ст. 

19],   «будь-які дії у конкуренції» [464, ч. 1 ст. 1]. 

Практичне застосування відносно-визначених понять обумовлює 

дослідження обставин конкретної ринкової ситуації з точки зору існування чи 

можливості існування недопущення, усунення чи обмеження конкуренції як 

результат діяльності суб’єктів господарювання. А тому в юридичній літературі 

такі поняття називаються оціночними [94, с. 133].   

Відомі російські цивілісти М. І. Брагінський та В. В. Вітрянський вірно, 

на наш погляд, відзначили той факт, що «оціночні норми створюються 

законодавцем. І якщо він відмовляється від визначення їх змісту, тим самим він 

виражає свою волю розширити межі вільного погляду тих, хто застосовує норму» 

[55, с. 142]. Професор Т.В. Кашаніна під оціночним поняттям розуміє виражені в 

нормах права положення (приписи законодавця), в якому закріплюються 

найбільш загальні ознаки, властивості, якості, зв’язки і відносини різноманітних 

предметів, явищ, дій, процесів, які детально не роз’яснюються в законодавцем з 

тим, щоб вони конкретизували шляхом оцінки в процесі застосування права і 

дозволяло здійснювати в межах зафіксованої в ньому спільності індивідуальної 

регламентації суспільних відносин [191, с. 8]. 
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Існування в конкурентному законодавстві оціночних понять пов’язане 

передусім з умовами  обороту товарів на ринку в цілому та, як наслідок – умовами 

ринкового змагання, зокрема. А види та методи такої змагальності не завжди 

можна передбачити та адекватно відтворити в конкурентному законодавстві. В 

свій час ще російський правознавець І.О. Покровський відзначив, що  будь-яке 

законодавство, навіть будь-яка просторова кодифікація, нерідко знаходить 

прогалини – часто просто тому, що в момент свого видання закон ще не мав перед 

собою тих життєвих явищ, які розгорнулись потому [375, с. 90]. 

Окрім цього існування оціночних понять надає гнучкості нормам 

конкурентного законодавства, а також є засобом узагальнення та законодавчої 

економії. Враховуючи такі поняття, законодавець вважає за непотрібне давати їм 

абсолютне визначення в нормі права. Відповідні знання суб’єкти господарювання 

отримують із повсякденного життя і немає необхідності обтяжувати нормативний 

акт зайвою характеристикою того чи іншого економіко-правового явища. За 

влучним зауваженням Д.А. Гараймовича «звичайна» норма права черпає 

інформацію із себе, а норми з оціночними поняттями «вбирає» в себе весь розум 

оточуючого середовища [94, с. 155]. 

По-перше, в результаті використання оціночних понять індивідуалізується 

державний вплив на поведінку учасників ринкової змагальності в умовах 

конкретної ситуації. Враховуючи, що за своїм характером, такі поняття є  

ситуаційними, в процесі прийняття відповідного рішення у справі відбувається 

порівняння фактичної ситуації і оціночного поняття.  

По-друге, використання оціночних понять надає можливість 

конкретизувати норму конкурентного законодавства. В свою чергу саме оціночне 

поняття уточнюється у зв’язку із застосування відповідної правової норми в 

процесі правозастосовчої діяльності або  при вирішенні спору (в судовому чи 

позасудовому порядку). 

За допомогою оціночних понять відбувається з’ясування юридичних 

фактів та закріплення змісту правовідносин у конкуренції. А тому вони тісно 
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пов’язані з відповідними презумпціями, що існують в конкурентному 

законодавстві. Презумпція, визначає В.К. Бабаєв, − це закріплене в нормах права 

припущення про наявність чи відсутність юридичних фактів, яке засноване на 

зв’язку між ними і фактами наявними та підтвердженими попереднім досвідом. 

Основним методом її утворення є індукція, який виступає в єдності з методом 

абстрагування, формалізації тощо. При цьому він зауважує, що умовою, що 

дозволяє робити припущення про той чи інший факт чи його причини та пояснює 

логічну природу презумпцій, є повторюваність повсякденних життєвих процесів 

[20, с. 14, 22].  

На стадії прийняття норми, тобто правової регламентації відносин, 

презумптивні положення враховуються при розробці правил поведінки. І як 

результат, такі норми стають загальнообов’язковими, а їх дотримання, 

використання та застосування сприяє розвитку тих закономірностей, зв’язків, 

узагальнень, які започатковані відповідними презумптивними положеннями. Так, 

наприклад, ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» містить 

ряд дефініцій, без яких неможливе  практичне застосування вказаного акту. Вони 

є своєрідними презумпціями, що продиктовані практикою економічного розвитку, 

та які належним чином були сприйняті нормами права. До них, зокрема, 

відносяться визначення понять «економічна конкуренція», «товар» та «ринок 

товару», «монополізація». Попри це, презумпції і норми − дефініції різні, і їх 

ототожнення неприпустиме. Останні є одним із джерел формування презумпцій. 

Презумпції можуть бути закріпленими в правових нормах або прямо, або 

опосередковано. Про пряме закріплення презумпції вказують наступні граматичні 

вирази, які починаються словами «якщо» − «якщо він не доведе»,  «якщо він не 

зазначає», «якщо стосовно них виконуються такі умови», «якщо їх учасники 

доведуть», «якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції» тощо. Прикладом такого  прямого закріплення слугує презумпція 

монопольного (домінуючого) становища  [464, ч. 2-3 ст. 12],  презумпція 

колективного домінування [464, ч. 4-5 ст. 12],  презумпція спричинення − 
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настання чи можливості настання негативних наслідків у сфері конкуренції [464, 

ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 15],  презумпція винної поведінки [464, ч. 2 ст. 6, ч. 2 

ст. 13, ч. 2 ст. 15],  презумпція добросовісності узгоджених дій [464, ч. 1 та ч. 3 ст. 

10],  презумпція правомірності делегування повноважень органів влади та органів 

місцевого самоврядування [464, ст. 16], презумпція правомірності концентрації 

[464, ч. 1-2 ст.  25]. 

Якщо презумпція прямо не вказується безпосередньо в нормі, тоді її 

можна вивести шляхом умовиводу (силогізму). Наведемо кілька прикладів. Так, 

аналізуючи зміст преамбули до Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», є всі підстави стверджувати про формулювання в ній презумпції 

«позитивного впливу змагання на розвиток соціально-орієнтованої економіки». 

Досліджуючи сутнісні елементи поняття «економічна конкуренція 

(конкуренція)», що дається в ст. 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» можна зробити висновок про існування презумпції «забезпечення 

свободи вибору споживачами, суб’єктами господарювання між кількома 

продавцями, покупцями». Із змісту ч.1 ст. 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» випливає, що за методами та прийомами ведення 

ринкової боротьби  конкуренція може піддаватися правовій оцінці крізь призму 

дії презумпції  «добросовісності  дій учасників ринкової конкуренції». 

Формулюючи та закріплюючи права та обов’язки учасників економічної 

конкуренції, законодавець чітко визначив і межі здійснення цих прав та 

обов’язків. Це досягнуто шляхом оцінки їх дій шляхом застосування «закону по 

суті» (per se), тобто однозначної заборони, чи «принципу розумного підходу» 

(rule of reason), тобто заборони з виключенням.  

Процес формування доктрини «принципу розумного підходу» (rule of 

reason), який у подальшому буде використовуватися американськими судами при 

оцінці обмежувальних умов договірної практики на предмет їх правомірності, 

мав місце ще за часів середньовічної Англії. І започаткував його судовий 

прецедент «Рейнольдса проти Мітчела», що мав місце в 1711 р. [96, с. 11-12].  
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Сутність судового позову полягала в тому, що у відповідача була пекарня, 

яку він здавав в оренду позивачу строком на 5 років. Останній заплатив йому 

орендну плату. При цьому, згідно умов договору, відповідач видав позивачу 

боргову розписку на 50 фунтів стерлінгів, в якій було обумовлено, що борг 

підлягає виплаті у випадку, якщо відповідач буде випікати і продавати хліб в 

тому ж місті, в якому розташована пекарня. 

Згодом відповідач став постачати хліб жителям міста і цим самим 

порушив обумовлену в розписці умову. Позивач же вимагав виплати боргу, а 

відповідач відмовлявся це зробити, мотивувавши відмову тим, що розписка 

недійсна і по суті є обмеженням торгівлі та конкуренції. Вирішуючи питання по 

суті, суд прийняв позицію позивача, так як договір не суперечив «здоровому 

глузду» і не був укладений під примусом (тобто базувався на зустрічному 

задоволенні). Крім того, умова договору, згідно з якою продавець протягом 5 

років зобов'язувався не конкурувати з покупцем пекарні, на думку суду, 

обмежена у часі та прив’язана до конкретної території. 

У 1989 році американський суддя Уїльям Тафт заявив, що на відміну від 

Англії американська влада не схильна застосовувати rule of reason по відношенню 

до фіксації цін, узгодженої відмови займатися певним видом діяльності, 

територіального поділу та інших подібних обмежень [683, с. 27]. Даний перелік 

порушень у зарубіжній доктрині називається порушеннями per se («закону по 

суті») і саме такі порушення забороняються законом. Усе інше може бути, а може 

і не бути оголошене протиправним, тобто оціненим на основі «принципу 

розумного підходу» («rule of reason»). 

Конкуренція є одним із інститутів самоорганізації ринкового обміну.  Це, 

в свою чергу, обумовлює необхідність індивідуальної оцінки дій суб’єктів 

господарювання з точки зору впливу негативних наслідків обмеження 

конкуренції (рівень конкуренції) та  позитивного ефекту для суспільних інтересів 

при розгляді справ про порушення конкурентного законодавства. За цих обставин 

допустимим є застосування rule of reason до аналізу фактичної поведінки 
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суб’єктів господарювання з метою отримання всебічної оцінки впливу цих 

наслідків на конкуренцію та/чи інтереси споживачів. В такий спосіб 

підтверджується (встановлюється) економічна обґрунтованість дій учасників 

ринку.  

Наприклад, в ч. 1 ст. 10 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачена можливість здійснення порівняльної оцінки того, 

наскільки прояви тої чи іншої монопольної влади внаслідок вчинення суб’єктами 

господарювання узгодженої дії компенсуються перевагами, до яких вона 

призводить з точки зору вдосконалення виробництва, придбанню або реалізації 

товару, техніко-технологічному, економічному розвитку, розвитку малих або 

середніх підприємців, оптимізації експорту чи імпорту товарів, розробленню та  

застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари, 

раціоналізації на виробництво або  позитивний ефект для суспільних інтересів 

переважає негативні наслідки обмеження конкуренції (ч.3 ст.10 вказаного 

Закону).  

Практичну дію наведеного нормативного припису можна проілюструвати 

на такому. У грудні 2011 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на 

узгоджені дії у вигляді здійснення спільної діяльності приватним акціонерним 

товариством «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (Україна) та 

компанією «Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.» (Нідерланди) на маршруті 

Амстердам – Київ – Амстердам відповідно до Угоди про спільну діяльність від 23 

грудня 2011 [513]. Враховуючи, що частка учасників узгоджених дій на маршруті 

Амстердам – Київ – Амстердам перевищує 35 відсотків, та існують 

адміністративні бар’єри, які обмежують доступ інших авіаперевізників до 

вказаного ринку, узгоджені дії можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

Тому здійснення заявлених узгоджених дій обумовлене зобов’язаннями, 

виконання яких усуватиме негативний вплив узгоджених дій на конкуренцію 

(наприклад, не встановлювати таких тарифів на послуги з авіаційних перевезень 
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пасажирів та багажу на Маршруті, які неможливо було б встановити за умов 

існування значної конкуренції на ринку), та визначеним строком − 3 роки.  

Інший приклад, право суб’єктів господарювання бути учасниками 

добросовісної конкуренції є елементом їх правового статусу і використання його 

повинне мати розумне обґрунтування та бути доцільним в умовах отримання 

відповідного ефекту. Так, здійснюючи економічну концентрацію, її учасники 

зобов’язані отримати відповідний дозвіл антимонопольних органів. Такий дозвіл 

надається на підставах, зазначених у ст.25 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» у разі, якщо концентрація не призводить до 

монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку, чи в значній 

його частині (ч.1) або позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної 

концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції (ч.2). Або ж 

оцінка правомірності делегування повноважень органів влади та органів 

місцевого самоврядування  окремих владних повноважень об’єднанням, 

підприємства та іншим суб’єктам господарювання буде залежати від 

спростування обставин, «якщо це призводить або може призвести до 

недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції» [464, ст.6]. 

Аналогічні положення містяться в ч.1, ч.3 ст. 10 та ст. 21 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції».  

В свою чергу, види діяльності, які передбачені у ст. 13, ст. 15, ст. 17 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» та ст. 1, ст.ст. 4-19 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», законодавцем віднесені до 

апріорно нелегальних (порушення per se) та при вирішення конкретних справ не 

вимагають здійснення порівняльного аналізу наслідків такої діяльності по 

відношенню до ринкового ефекту. 

 Водночас дії, на які вітчизняний законодавець накладає заборону, можуть 

бути легалізовані шляхом отримання відповідного дозволу. І це стосується такого 

різновиду порушень конкурентного законодавства, як антиконкурентні узгоджені 

дії, якщо їх учасники доведуть наявність обставин, зазначених у ч.1 та ч. 3 ст. 10 
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Закону України «Про захист економічної конкуренції» та отримають відповідний 

дозвіл у порядку, передбаченому в Розділі VI вказаного Закону. В 

антитрестівському законодавстві США, а згодом і в країнах Європейського 

Союзу, і на це звертає увагу І.В. Князєва, доказова база угод/злиттів 

розглядається з позицій застосування двох основних підходів – норми «per se» і 

«rule of reason» [201, с. 16]. 

Вважаємо, що сприйняття вітчизняним законодавцем доктрини правил 

«per se» і «rule of reason» дозволяє антимонопольним органам здійснити 

кваліфікацію дій суб’єктів господарювання в процесі ринкової змагальності з 

точки зору їх, як на цьому зауважують окремі автори,  «абсолютної 

неправомірності» чи «відносної правомірності» [577, с. 184]. 

Отже, основу конкурентного законодавства становлять оціночні поняття, 

зміст яких розкривається через презумпції (прийом юридичної техніки та 

водночас конкурентна норма), в основі яких знаходяться добросовісності та 

розумності, що є одним із засобів захисту прав суб’єктів господарювання в 

умовах конкретної ринкової практики та критерієм оцінки їх дій з точки зору 

«однозначної заборони» чи «заборони з виключенням». В свою чергу, вказані 

поняття є своєрідними «типовими схемами» в матерії конкурентного 

законодавства. Практика господарювання в умовах ринкової змагальності не 

може бути повністю охоплена деякими апріорно відпрацьованими правилами 

поведінки. Тому об’єктивно виправданим є певна узагальненість формулювань 

окремих норм конкурентного законодавства. 

По-перше, законодавець за допомогою оціночних понять намагається 

піддати правовій регламентації ті нестандартні ситуації, які можуть виникнути 

під час здійснення господарської діяльності в умовах конкуренції. В свою чергу 

саме оціночне поняття уточнюється у зв’язку із застосуванням відповідної 

правової норми в процесі правозастосовчої діяльності або при вирішенні спору  

як в судовому, так і позасудовому порядку. 
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По-друге, в силу диференціації товарних ринків та динаміки економічної 

ситуації законодавець уникає наведення однозначних та універсальних ознак та 

критеріїв, за допомогою яких можна було б встановити ступінь обмеження 

конкуренції. Тому дані поняття є суто оціночними і повинні оцінюватися кожен 

раз з урахуванням конкретних умов господарювання. При цьому антимонопольні 

органи аналізують ринкову ситуацію, керуючись загальним визначенням 

конкуренції, яке наводиться у ст.1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

По-третє, використання тих чи інших презумпцій обумовлено одним із 

завдань конкурентного законодавства – сприяння розвитку добросовісної 

конкуренції. Тому в конкурентному законодавстві презумпціям відводиться як 

матеріальне, так і процесуальне призначення. Презумпції відіграють значну роль 

в процесі правової регламентації відносин в сфері обмеження монополізму в 

господарській діяльності та забезпечення ефективного функціонування 

економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.  

В літературі своєчасно відзначається особлива роль принципу правової 

визначеності, оскільки його реалізація сприяє створенню правових гарантій 

забезпечення свободи підприємницької діяльності [120, с. 26], та, водночас, є 

стабілізуючим фактором правового механізму регулювання. Однак наявність 

оціночних понять є таким відступленням від вказаного принципу, яке надає 

положенням конкурентного законодавства в умовах постійної динаміки ринкової 

кон’юктури. Невипадко, що досягнення правових результатів, тобто зміна 

поведінки учасників процесу конкуренції за допомогою правового впливу, 

спричиняє настання бажаних для суспільства, в тому числі дозволених ним, 

наслідків. 

Досліджуючи національні та загальноцивілізаційні витоки формування 

господарського законодавства України, професор Г.Л. Знаменський підкреслив, 

що концепція господарського (економічного) права, має на увазі досвіт Германії, 

де вперше вона була сформульована, виникла на межі зіткнення публічного і 
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приватного права [174, с.19]. А тому для регулювання відносин у конкуренції 

застосовуються загальні публічно-приватні методи імперативного та 

диспозитивного спрямування, котрі є характерними для адміністративного, 

цивільного та господарського права.  Підставою такому твердженню є здійснена 

нами загальна характеристика норм конкурентного законодавства. Їх правовий 

аналіз надає підстави стверджувати, що антимонопольні органи наділені 

широкими повноваженнями владно-управлінського спрямування, які 

реалізуються за допомогою методів дозволу, заборони, рекомендацій.  

Однак, беручи до уваги мету та задачі конкурентного законодавства, 

можна стверджувати про існування в конкурентному законодавстві стійкої 

тенденції до позитивного регулювання відносин у сфері конкуренції. В межах 

позитивного регулювання суб’єкти господарювання мають не тільки право бути 

авторами правил добросовісної конкуренції (ст. 33 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції»), але й мають можливість як легалізувати у 

встановленому Законом України «Про захист економічної конкуренції» 

діяльність монопольного характеру шляхом отримання дозволу на їх 

концентрацію (ст. 25 ) та узгоджені дії (ст. 10 ), так і дотриматися тих типових 

вимог, які розробляє Антимонопольний комітет України для випадків звільнення 

від отримання дозволу на узгоджені дії (ст. 11) [569; 570; 571; 572].   

Навіть той факт, що в конкурентному законодавстві використовуються 

норми заборонного характеру, ще не надає підстав стверджувати про його 

репресивну спрямованість. Шляхом встановлення заборон, а в окремих випадках 

– виключень з них, на певні види поведінки в умовах конкуренції, законодавець в 

такий спосіб формулює позитивну мотивацію ринкової поведінки як з боку 

суб’єктів господарювання, так і з боку органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю.  

Вищезазначене дає підстави стверджувати про існування в 

конкурентному законодавстві спеціальних методів регулювання. До них слід 
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віднести методи аналізу бар’єрів для вступу (виходу) на товарні ринки суб’єктів 

господарювання [326, п. 9; 461], синтезу інформації щодо кількісної та якісної 

структури ринку [326; 567], визначення межі товарного ринку та монопольне 

(домінуюче) становище суб’єктів господарювання на ньому, в тому числі 

колективне домінування [326, п. 3-9; 464, ст.1, ст. 12; 181], системно-

структурного дослідження відносин контролю [464, ст. 1; 325]. 

Як відзначається окремими авторами, держава в особі її компетентних 

органів не повинна бути лише суворим спостерігачем за тим, чи дотримуються 

встановлених нею правил суб’єкти господарювання, а сама намагається зайняти 

активну позицію у співпраці з учасниками ринку» [81 , с. 53-54]. Тому 

солідаризуємося із науковою позицією І.В. Князєвої, яка вважає, що порівняно із 

прямим втручанням і примусовою зміною структури ринку, поведінкові методи 

регулювання заохочують зміцнення на ринку більш ефективних компаній і 

допускають витиснення учасників, не здатних забезпечити необхідний ефект для 

суспільства та споживачів, а також активізують методи розвитку, підтримки та 

захисту конкуренції [201, с. 18]. 

На основі проведеного аналізу видів норм конкурентного законодавства 

та з урахуванням його правової природи вважаємо, що наразі є підстави 

виокремити інтегруючий (основний) метод правового регулювання відносин у 

сфері конкуренції – позитивно-корегуючий метод. Це пояснює той факт,  що 

поведінка суб’єктів господарювання в умовах конкуренції (учасників 

конкуренції) оцінюється компетентними органами з точки зору її впливу на 

економічну ситуацію в Україні на конкретних товарних ринках, а також на 

інтереси як конкуруючих, так і не конкуруючих між собою учасників ринку. І як 

відзначила Л. Дідківська, домінантою конкурентної політики держави (основним 

методом її проведення) має стати створення для всіх учасників рівних умов 

конкуренції, що породжує мотивацію до впровадження інновацій в різних 

формах [134, с. 26].   
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Державне ж регулювання у сфері підтримки та захисту конкуренції 

здійснюється, зокрема, за допомогою правових норм, які дозволяють дати оцінку 

монополізації та конкуренції як багатофакторному явищу на основі оцінки 

співвідношення позитивного ефекту для суспільних інтересів та негативних 

наслідків обмеження конкуренції. А використання позитивно-корегуючого 

методу сприятиме більш чіткому окресленню меж державно-правового втручання 

у процеси конкуренції та узгодженню приватних і публічних інтересів в 

економічній сфері.  

Застосування позитивно-корегуючого методу правового регулювання 

відносин у сфері конкуренції узгоджується із положенням ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до якого на суб’єктів 

господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи 

адміністративно-господарського управління та контролю покладаються 

обов’язки: 1) сприяти розвитку конкуренції; 2) не вчиняти будь-яких 

неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Окрім 

цього, на запобігання правопорушень у сфері конкуренції, зокрема у вигляді 

концентрації чи узгоджений дій без отримання дозволу антимонопольних 

органів, спрямована ст. 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

в якій містить припис щодо обов’язку суб’єктів господарювання, пов’язаних 

відносинами контролю, забезпечувати обмін інформацією між собою та вживати 

інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання 

вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 

Перебуваючи у тісному зв’язку із процесами адвокатування конкуренції, 

застосування позитивно-корегуючого методу правового регулювання сприяє 

більш активному використанню суб’єктами відносин конкуренції позитивних 

властивостей окремих положень конкурентного законодавства, наприклад,  

скористатися нагодою отримати дозвіл на узгоджені дії чи концентрацію і в таких 

спосіб на визначений у ньому строк легалізувати дії монопольного характеру 

[464, ст. 10], не притягуватися до відповідальності за порушення конкурентного 
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законодавства за умови виконання рекомендацій у визначені антимонопольними 

органами  строки та вжиття заходів для усунення наслідків порушення [464, ст. 

46] або бути звільненим від відповідальності у випадку повідомлення 

антимонопольному органу про вчинення анти конкурентних узгоджених дій та 

надання інформації, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі 

[464, ч. 5 ст. 6]. 

Ми переконані, що характер методів правового регулювання відносин у 

сфері конкуренції визначається не тільки сферою їх застосуванням, але й тими 

завданнями та повноваженнями, якими законодавець наділив антимонопольний 

комітет України. Наприклад, наявність двох порядків (неюрисдикційний та 

юрисдикційний) розгляду справ про порушення конкурентного законодавства є 

своєрідним свідченням поєднання публічно-правових та приватно-правових 

методів регулювання. Водночас в Законі України «Про захист економічної 

конкуренції» передбачені два специфічні засоби захисту приватних інтересів під 

час реалізації позасудових процедур: 1) забезпечення режиму конфіденційності 

про особу заявника і передачу ініціативи у справі про порушення законодавства 

антимонопольним органам  (абз. 5 ч. 1 ст. 36); 2) можливість прийняття 

попереднього рішення у справі про заборону відповідачу у справі вчиняти певні 

дії або, навпаки, про обов’язок вчинити певні дії, якщо невідкладне виконання 

певних заходів є необхідним для відвернення негативних та непоправних 

наслідків для конкуренції (ч.1 ст. 47). 

Таким чином, ідея формування та функціонування дієвого механізму 

реалізації та захисту приватного інтересу в умовах конкуренції є програмою дії 

конкурентного законодавства та формує його «духовну» складову. 

З урахуванням вищевикладеного, пропонуємо під конкурентним законо-

давством розуміти систему норм по формуванню та встановленню правил 

добросовісної ринкової поведінки з метою забезпечення ефективного 

функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. 

Однак одні з них відносяться до цивільного та господарського права, оскільки 
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регулюють відносини між учасниками цивільного обороту з питань економічної 

діяльності на товарних ринках України, що впливають чи можуть негативно 

впливати на економічну конкуренцію в цілому. Це так звані відносини по 

горизонталі, які за своєю природою є цивільно-правовими. 

Саме цивільне законодавство визначає правове становище учасників 

цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності 

та інших речових прав, виключних прав на результати інтелектуальної власності, 

регулює договірні та інші зобов’язання, а також інші майнові та особисті 

немайнові відносини, що в основі своїй мають рівність, автономність волі та 

майнову самостійність їх учасників. Такі норми виконують приватно-правові 

функції та відносяться до сфери приватного права.  

Водночас положення конкурентного законодавства, за допомогою яких 

регулюються взаємовідносини між антимонопольними органами та суб’єктами 

господарювання, характеризують вертикальний тип відносин, які складаються в 

процесі реалізації конкурентних норм. Вони спрямовані на забезпечення 

державних інтересів – об’єктивних умов нормального існування та 

функціонування учасників економічної конкуренції, а також суспільства в 

цілому. Такі норми засновані на публічно-правових інститутах, що допускають 

адміністративне втручання, і відносяться до публічного права. 

Наведене нами вище є підґрунтям  для формулювання наукового 

положення про приватно-публічний характер конкурентного законодавства, в 

якому імплементовані приватно-публічні методи правового  регулювання, 

інтегрованим вираженням яких є позитивно-корегуючий метод. Саме завдяки 

окремим приписам конкурентного законодавства (наприклад, заборона на 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем  на ринку, здійснення 

недобросовісної конкуренції) створюються необхідні умови для реалізації 

принципу свободи підприємницької діяльності шляхом гарантування реалізації 

прав і свобод економічно слабкіших суб’єктів господарювання як учасників 
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ринкового змагання. Адже при здійсненні господарської діяльності така свобода 

повинна допускатися законодавцем настільки, наскільки вона буде поєднуватися 

з публічними інтересами. 

 

3.4 Принципи правового регулювання відносин конкуренції 

 

Одним із важливих елементів механізму правового регулювання відносин 

конкуренції є принципи правого регулювання. Принципи права вносять єдність до 

всієї системи юридичних норм і надають глибокої єдності правовому 

регулюванню суспільних відносин, цементують всі компоненти юридичної 

надбудови [673, с. 32]. Так як принципи відображають «дух права» та дозволяють 

виявити встановлений у праві вид правового порядку [19, с. 96], саме принципи 

конкурентного права здатні відобразити сутність правової галузі, її основний 

зміст. 

Наразі у літературі питання принципів правового регулювання відносин 

конкуренції не знайшло достатнього висвітлення. Тому наведемо основні наукові 

позиції з цієї проблеми. 

Зокрема, К.Ю. Тотьєв поділяє принципи регулювання конкуренції на 

загальноправові (принцип свободи економічної діяльності, принцип державного 

регулювання ринкових відносин, принцип законності) та  спеціальні (принцип 

підтримки добросовісної конкуренції, принцип неприпустимості економічної 

діяльності, спрямованої на монополізацію ринків та недобросовісну конкуренцію, 

принцип спеціального регулювання в сфері природних і державних монополій, 

принцип єдиного економічного простору, принцип диференціації та захисту 

приватних та публічних інтересів, принцип ефективності антимонопольного 

регулювання, принцип заборони зловживань, принцип поєднання попереднього та 

подальшого антимонопольного контролю, принцип захисту вітчизняних 

товаровиробників від недобросовісної іноземної конкуренції) [577, с. 76-82]. 
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Такі українські вчені-юристи, як В.К. Мамутов та 0.0. Чувпило до 

принципів державного регулювання конкуренції та монополізму у зарубіжній 

практиці відносять: задоволення потреб населення (кінцевих споживачів); свобода 

конкуренції; сприяння підприємництву [304, с. 271]. 

З урахуванням вищевикладеного та аналізуючи базові нормативні акти 

конкурентного законодавства можна виділити наступні принципи правового 

регулювання відносин конкуренції: (1) поєднання попереднього та подальшого 

контролю в сфері конкуренції; (2) заборони перевищення суб’єктивних прав 

учасниками економічної конкуренції; (3) своєчасність, безперешкодність та 

достовірність інформаційного забезпечення діяльності антимонопольних органів; 

(4) взаємодії та координації діяльності антимонопольних органів з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-

господарського управління та контролю, засобами масової інформації та 

громадськими організаціями; (5) принцип економічної рівності суб’єктів 

господарювання у сфері конкуренції; (6) принцип свободи економічної 

конкуренції; (7) виключень із сфери застосування конкурентного законодавства; 

(8) позасудового забезпечення захисту прав учасників економічної конкуренції. 

Принцип поєднання попереднього та оперативного (поточного) 

контролю у сфері конкуренції. Контроль як один із основних методів діяльності 

антимонопольних органів є обов'язковим етапом будь-якої управлінської 

діяльності, яка включає в себе підготовку управлінського рішення, його 

реалізацію та контроль за виконанням. Контроль є також важливою функцією 

управління, що забезпечує перевірку виконання рішення, досягнення бажаного 

результату, і яка, за визначенням  Н.О. Трегубець, може бути охарактеризована як 

кінцева функція управління 579, с.8. Реалізація контрольних повноважень 

опосередковує виконання покладених на антимонопольні органи завдань. Такий 

контроль реалізується у формі попереднього та оперативного контролю. Хоча у 

літературі окрім цих двох видів державного контролю вказується також на 

наступний (подальший) контроль [28, с. 121; 579, с. 12-13], що узгоджується із 
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прийнятим у науці адміністративного права поділом видів контролю в цілому. 

Оскільки наступний контроль антимонопольними органами реалізується під час 

реалізації ними повноважень в межах покладених завдань, немає потреби окремо 

загострювати  увагу на цьому увагу.  

Попередній контроль здійснюється з метою запобігання монополізації 

товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, 

обмеження чи спотворення конкуренції у таких напрямках: 1) контроль за 

концентрацією суб’єктів господарювання [464, ч.2 ст. 22, ч.1 ст. 24; 382]; 2) 

контроль за узгодженими діями суб’єктів господарювання [464, ст. 5, ст. 6, ст. 10 ; 

383; 504]; 3) контроль за дотриманням конкурентного законодавства при 

прийнятті рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, 

адміністративно-господарського управління і контролю [432, ст. 20; 381]; 4) 

контроль за дотриманням конкурентного законодавства при перетворенні об’єктів 

державної власності  [480, ч.2 ст.2,  ч.2 ст.13, ст. 14, ст.16, ст. 18; 384]. Зокрема, 

Антимонопольний комітет України веде зведений перелік суб’єктів природних 

монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-

комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у  сфері  комунальних  послуг, а  в  інших  сферах,  в яких 

діють суб’єкти    природних   монополій, − національними   комісіями 

регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої  

влади,  що  здійснюють  функції  такого регулювання до створення  зазначених 

комісій [462; 486, ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 5]. 

Передусім такий контроль має попереджувально-профілактичний 

характер.  Тому особливими його формами є:  

1) надання антимонопольними органами суб’єктам господарювання на 

підставі наданої ними інформації висновків у формі рекомендаційних роз’яснень 

щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням ст. 6, 10 та 13 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» та ст. 15
1 

Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції [464, ст. 14]; 
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2) надання антимонопольними органами попередніх висновків стосовно 

узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання [464, ст. 29]; 

3) надання антимонопольними органами органам влади, місцевого 

самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та 

контролю, суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання рекомендацій 

стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення конкурентного 

законодавства і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, − 

щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень [464, ст. 46]; 

4) погодження Антимонопольним комітетом України правил та кодексів 

професійної етики, що розробляються суб’єктами господарювання за допомогою 

Торгово-промислових палат, у певних галузях економіки з метою недопущення 

недобросовісної чи обмежувальної ділової практики [463, ст. 33]. 

Оперативний (поточний) контроль здійснюється в межах компетенції 

антимонопольних органів у формі планових та позапланових виїзних перевірок 

дотримання законодавства про захист економічної конкуренції органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-

господарського управління та контролю, суб'єктами  господарювання,  правова  

основа яких  забезпечується Положенням   про   порядок   проведення   перевірок   

додержання законодавства про захист економічної конкуренції [385]. 

За результатами перевірки щодо їх адресатів антимонопольними органами 

можуть бути внесені пропозиції та рекомендації, спрямовані на запобігання 

порушення конкурентного законодавства, розвиток підприємництва та 

конкуренції або ж розпочато розгляд справи про порушення конкурентного 

законодавства. А з метою припинення дій, які містять ознаки порушень 

конкурентного законодавства, усунення причин і умов, що їм сприяли, або щодо 

вжиття заходів для усунення негативних наслідків обмеження конкуренції, 

антимонопольні органи на підставі ст. 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» можуть надавати органам влади, органам місцевого 

самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та 
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контролю, суб'єктам господарювання під час розгляду справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції  відповідні рекомендації. 

За своїм характером оперативний (поточний) контроль у сфері дотримання 

конкурентного законодавства є присічно-репресивним та спрямований на 

попередження, виявлення і припинення правопорушень. Його мета –  

забезпечення установленого у сфері конкуренції правопорядку. 

Окрім проведення перевірок (планових та позапланових),  такий вид 

контролю реалізується як під час розгляду справ про порушення конкурентного 

законодавства [464, Розділ VII; 463, Глава 6; 422], так і в процесі реалізації заходів 

контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у 

сфері державних закупівель [432, ст. 3; 467, п. 19 ст. 1, ч. 5 ст. 7, п. 23 ч. 1 та ч. 3 

ст. 8, ст. 18; 436] та у сфері природних монополій [486, ч. 2 ст.  4, ч. 2 ст. 5].  

Вищевикладене ще раз підкреслює, що контроль та регулювання − 

головне призначення конкурентного законодавства, а його результативність 

повинна проявлятись в тій ринковій ситуації, яка складається на відповідному 

товарному ринку. 

Принцип заборони перевищення суб’єктивних прав учасниками 

економічної конкуренції. Однією із основних економічних функцій Української 

держави є створення умов для добросовісної конкуренції підприємців між собою 

та державна підтримка діяльності вітчизняних суб’єктів підприємницької 

діяльності як в країнах СНД, так і на європейських ринках [298, с. 8]. В ч. 5 ст. 13 

ЦК України передбачено, що не допускається використання цивільних прав з 

метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним 

становищем на ринку, а також недобросовісною конкуренцією. 

Межі реалізації такого права окреслюються нормами конкурентного 

законодавства, зокрема нормами-заборонами, серед яких – заборона на 

зловживання суб’єктом господарювання своїм монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку, яка сформульована в ч. 3 ст. 13 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції». Водночас у ч. 3 ст. 13 ЦК України міститься 
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заборона щодо зловживання правом в цілому. 

У зв’язку із викладеним закономірно виникає питання про те, чи слід 

розглядати зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку чи 

недобросовісну конкуренцію як прояв зловживання цивільними правами? 

Незважаючи на наявність численних досліджень варто акцентувати увагу на тому, 

що у літературі дискусійним залишається саме поняття «зловживання цивільним 

правом». Тому вважаємо за необхідне висловити власні міркування щодо суті цієї 

дискусії та виокремити критерії, за якими простежується відмінність вказаних 

видів ринкової поведінки від форм зловживання правом. 

На позицію одних авторів під зловживанням цивільними правами 

розуміється порушення уповноваженою особою встановлених законом чи 

договором обов’язку здійснювати суб’єктивне цивільне право в інтересах іншої 

особи [144, с. 6], особливий тип цивільного правопорушення, пов’язаного із 

використанням особою недозволених конкретних форм у межах дозволеного їй 

загального типу поведінки [110, с. 391]. Як вважають інші, зловживання правом 

означає, що «уповноважена особа допускає недозволене використання свого 

права, порушує міру і вид поведінки, визначені законом, посилаючись при цьому 

на формально належне їй суб’єктивне право» [615, с. 226]. 

Зокрема, професор М.М. Агарков [4, с. 424-436], професор В.П. Грибанов  

[111, с. 43-44], О.О. Маліновський [299, с.17,73-75],  вважають, що зловживання 

правом має місце тоді, коли особа володіє суб’єктивним правом, а якщо правом 

зловживати не можна, то і саме поняття «зловживання правом» позбавлене логіки.  

При цьому В.П. Грибанов сутність поняття «зловживання правом» формулював 

через розмежування термінів «межі здійснення цивільного права» та «межі 

суб’єктивного права». Хоча ми переконані, і на це також звертається увага при 

здійсненні наукових досліджень [113, с. 9, 169], вказані терміни є тотожними і 

суттєвої різниці між ними не існує. 

Досить вірно зауважує М.О. Стефанчук про те, що цінність будь-якого 

суб’єктивного права полягає не просто в можливості його здійснення, а й в 
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можливості його здійснення в певних межах, а саме зловживання права – це 

передбачена нормами права поведінка управомоченої особи по здійсненню свого 

суб’єктивного цивільного права, якою може бути завдано шкоди іншим особам 

[555, с. 48, 120]. Новелою ЦК України є те, що серед засад цивільного 

законодавства передбачені не тільки свобода договору та свобода 

підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, але і справедливість, 

добросовісність та розумність [616, п.п. 3-4, 6 ст. 3]. Тому можна припустити, що 

межі здійснення цивільних прав у сфері господарювання окреслюються в тому 

числі і вказаними принципами. 

Стосовно ж зловживання монопольним (домінуючим) становищем 

суб’єкта господарювання, у літературі зустрічаються висловлювання щодо  його 

розуміння як однієї із форм зловживання правом [219 , с.30-31; 391, с. 39], що не 

має прямої мети завдати шкоди іншій особі, втім об’єктивно такої шкоди завдає 

[563, с.191]. Зокрема, Є.Ю. Борзіло норми щодо зловживання домінуючим 

становищем розмежовує на ті, які спрямовані на захист ринкової рівноваги 

(норми публічно правового характеру) та норми, які спрямовані на захист 

економічно залежної сторони (норми приватно-правового характеру). Саме 

останній різновид заборон, вважає він, пов’язаний із зловживанням свободи 

договору чи правом власності як використання суб’єктивного права не по 

призначенню [51, с 94-96]. 

Вважаємо невиправданим виділення окремих видів зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем за критерієм приватно-правового 

характеру норм як однієї із форм зловживання правом в цілому. Зазначене можна 

проілюструвати за допомогою класифікації проявів зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем за характером їх спрямованості − цінові, договірні 

зловживання та створення перешкод доступу для конкурентів. Так, наприклад, до 

цінових зловживань вітчизняний законодавець відносить встановлення таких цін, 

які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку 

[464, п. 2.1 ст. 13]; до договірних зловживань − обумовлення укладення угод 
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прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань, які за своєю 

природою або згідно з торговими або чесними звичаями у підприємницькій 

діяльності не стосуються предмету договору [464, п. 2.3 ст. 13]; до створення 

перешкод для конкурентів − обмеження виробництва, ринків або технологічного 

розвитку, що завдало чи могло завдати шкоди іншим суб’єктам господарювання, 

покупцям, продавцям [464, п. 2.4 ст. 13].  

Піддаючи правовому аналізу вказані вище види забороненої 

конкурентним законодавством види поведінки, не можна відділити суто 

приватно- чи публічно-правові її аспекти. Хоча окремими науковцями 

небезпідставно виокремлюється об’єкт зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем − 1) публічний порядок; 2) конкретні цивільні права господарюючих 

суб’єктів та споживачів [146, с. 26].  

Щойно висловлена нами позиція знайшла своє відображення і у судовій 

практиці. Так, Постановою судової колегії Вищого арбітражного суду від 29.05.00 

у справі № 8/103 було  відзначено той факт, що відносини між суб’єктами 

господарювання, хоча б один з яких займає монопольне (домінуюче) становище 

на певному товарному ринку, одночасно є як цивільно-правовими, так і 

конкурентно-правовими [318, с. 45-46]. Тому вважаємо, що відсутні підстави для 

правової оцінки зловживання монопольним (домінуючим) становищем як форми 

зловживання суб’єктивними цивільними правами незалежно ні від характеру 

заборони − чи то договірне, цінове зловживання, чи то створення перешкод 

доступу до ринку, ні за характером їх спрямованості − чи то захист конкуренції в 

цілому, чи захист економічно слабкішої сторони на ринку, тобто об’єкту 

зловживання.  

По-перше, аналізуючи зміст ст. 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» можна вказати на особливість об’єктивної та 

суб’єктивної сторони зловживання  монопольним (домінуючим) становищем 

суб’єкта господарювання – діяння (дія чи бездіяльність), які або: 1) створюють 

загрозу публічному порядку в умовах економічної змагальності, на що вказують 

слова «..призвели чи можуть призвести…» (виділено нами − Н.М.); 2) які 

посягають на свободу договору чи підприємницької діяльності, на що вказують 
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слова «…ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання…» (виділено нами 

− Н.М.); 3) обмежують права певного кола споживачів щодо можливості вибору 

між кількома продавцями, покупцями, на що вказують слова «…ущемлення 

інтересів споживачів…» (виділено автор – Н.М.).  Варто відзначити, що такі 

діяння можуть мати місце лише за умов відсутності існування значної конкуренції 

на ринку.  

Навпаки, відповідно до ч. 3 ст. 13 ЦК України зловживання правом 

можуть вчинятися або: 1) шляхом навмисного (виділено автор − Н.М.) завдання 

шкоди іншій особі; 2) з використанням наданого права в недозволених законом 

формах. Стосовно другого виду зловживання правом у ЦК України нічого не 

вказано щодо переслідування мети завдання шкоди. Однак об’єктивно така шкода 

також має місце.  

І хоча нумерація статей, які піддаються порівняльно-правовій 

характеристиці співпадає, об’єктивна та суб’єктивна сторони зловживанням 

монопольним (домінуючим) становищем та зловживанням правом значно 

відрізняються. Якщо основною ознакою об’єктивної сторони зловживанням 

правом є наслідок – завдання шкоди іншій особі, то ознакою об’єктивної сторони 

такого правопорушення, як зловживання монопольним (домінуючим) становищем 

є дія чи бездіяльність конкретного змісту, яка виражена у спричиненні коди як 

публічно-, так і приватно-правовим відносинам у сфері економічної конкуренції. 

Однак, відповідно до ст. 55 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

особи, яким заподіяно шкоди внаслідок зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем, мають право звернутися до господарського суду із заявою про її 

відшкодування у подвійному розмірі. 

Суб’єктивна сторона зловживання правом може характеризуватися 

наявністю умислу порушника, що не є характерним для зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання на ринку. Це є 

свідченням того, що для зловживання монопольним (домінуючим) становищем 
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важливим є психічне ставлення особи як складової вини до діяння, а при 

зловживанні правом – до наслідків. 

По-друге, відповідно до ч. 6 ст. 13 ЦК України суд може зобов’язати особу 

припинити зловживання своїми правами, та застосувати ті наслідки, які не 

суперечать способам захисту цивільних прав та інтересів, що визначені у ч. 2 ст. 

16 ЦК України. Зокрема, це визнання правочину недійним, відшкодування 

майнової шкоди, припинення дії, яка порушує право. Вказані способи захисту 

мають правовідновлювальне або компенсаційне значення на користь тієї особи, 

стосовно якої відбулося зловживання правом. 

Зловживання правом безпосередньо пов’язане із його реалізацією. Межа 

права, підкреслює професор З. В. Ромовська, є межею його здійснення [519, с. 

427]. Тому, у разі порушення особою вимог щодо здійснення  цивільного права, 

суд може на підставі ч. 3 ст. 16 ЦК України відмовити у захисті відповідного 

права. І це також є правовим наслідком зловживання правом. 

На відміну від зловживання правом, відповідно до ст. 50 та ч. 2 ст. 52 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем офіційно визначено як порушення конкурентного 

законодавства, за яке може бути накладено адміністративно-господарський 

штраф, який є відносно визначеним і виконує каральну функцію стосовно 

суб’єктів господарювання – монополістів, які своїми діями посягають на 

публічно-правові інтереси в умовах економічної конкуренції, оскільки 

сплачується ними до державного бюджету. А з метою усунення монопольного 

(домінуючого) становища суб’єкта господарювання, який зловживає таким 

становищем, антимонопольні органи відповідно до ст. 53 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» також мають право прийняти рішення про 

примусовий їх поділ за умови дотримання приписів ч. 2 наведеної статті.  

Солідаризуємося із Т.І. Султоновою, яка вважає, що терміни «домінуюче 

становище» та «право» між собою різняться, адже суб’єктивне право як міра 

можливої поведінки суб’єкта права не співпадає за змістом із домінуючим 
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становищем як ринковою владою господарюючого суб’єкта, що має вираз у 

перевагах над  конкурентом [557, с. 44]. 

По-третє, процесуальною формою притягнення особи у випадку 

порушення нею вимог здійснення права є звернення потерпілої особи із позовом 

до суду. О.С. Літошенко звертає увагу на те, що при розгляді справи про цивільне 

правопорушника суд виконує роль посередника між сторонами спору і приймає 

власне рішення, засноване на законі, тільки при недосягненні згоди між 

сторонами в процесі судового розгляду справи  [282, с. 93-94]. Процесуальною ж 

формою притягнення суб’єкта господарювання у випадку зловживання ним 

монопольним (домінуючим) становищем є звернення потерпілої особи із заявою 

до органів Антимонопольного комітету України, про що зазначається в ч.1 ст. 36 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». Тому антимонопольні 

органи є суб’єктами «вертикальних» відносин у конкуренції. 

Законодавець зобов’язав осіб при здійсненні ними цивільних прав 

дотримуватися дотримуватися моральних засад суспільства. Навпаки, в межах 

позитивного регулювання відносин у сфері конкуренції  на суб’єктів 

господарювання ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

покладаються обов’язки: 1) сприяти розвитку конкуренції; 2) не вчиняти будь-

яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб’єкта господарювання, 

в свою чергу, є різновидом дій (бездіяльності), що вчиняються за межами 

наданого йому права на участь у добросовісній конкуренції. 

Цілком обґрунтованою є позиція тих авторів, які вмотивовують свої 

заперечення стосовно визнання зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем як зловживання правом тим, що наявність такого становища на ринку 

свідчить не про наявність особливого права, а про існування економічної ситуації 

(домінування, монополії), котра потребує запровадження відповідного правового 

режиму у вигляді державного контролю [626, с. 159-164]. На основі аналізу 

економічної та юридичної сутності зловживання домінуючим становищем на 
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ринку, В.І. Ємельянов зробив висновок, що заборона на зловживання таким 

становищем є прикладом сингулярної заборони тих цивільних прав, які необхідно 

обмежити в публічних інтересах [144, с. 18-18].  

Як і зловживання монопольним (домінуючим) становищем, окремими 

авторами недобросовісна конкуренція також розглядаються крізь призму категорії 

«зловживання цивільними правами». Зокрема, С.А. Паращук переконаний, що 

недобросовісна конкуренція є зловживанням правом конкуренції  [359, с. 92]. В.С. 

Кулішенко уточнила, що така конкуренція є зловживанням правом саме на вільну і 

добросовісну конкуренцію [267,  с.7]. Розглядаючи зловживання правом як 

специфічну форму правопорушення, пов’язану із  перевищенням меж здійснення 

права в цілому, Т.Ю. Зарипова вважає, що недобросовісну конкуренцію, так само 

як і зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, слід 

розглядати як зловживання правом, оскільки Закон про захист конкуренції, вважає 

вона, встановлює своєрідні межі здійснення цивільних прав учасниками ринку 

[167, с. 109-110]. 

За результатами юридичного аналізу  поняття «зловживання правом» та 

класифікуючи різні форми його прояву О.В. Волков зробив висновок про 

необхідність відмежування недобросовісної конкуренції та зловживання 

домінуючим становищем на ринку від зловживання цивільними правами за  

ознакою присутності економічних, а не власне юридичних ознак [86, с. 377-378]. 

На наш погляд логіко-семантичне розуміння поняття «зловживання 

правом» та «зловживання монопольним (домінуючим) становищем» не співпадає. 

Вважаємо, що суб’єктивним цивільним правом слід розглядати не саме 

монопольне (домінуюче) становище, а право таке становище набувати в межах дії 

загально дозвільного типу правового регулювання − «дозволено все те, що не 

заборонено законом».  

Встановлюючи заборону на зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем, законодавець сформулював позитивний обов’язок пасивного  змісту 

для учасника конкуренції утриматися від такої поведінки і в такий спосіб 
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здійснює контроль над нею. А тому на відміну від зловживання правом, 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем є тим традиційним 

правопорушенням, котре виникає внаслідок невиконання обов’язку утриматися 

від тих дій на товарному ринку, які забороняються в межах дії ст. 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». 

Заборона на зловживання монопольним (домінуючим) становищем є 

одним із способів контролю за поведінкою економічно могутніх учасників ринку. 

Адже в умовах певної ринкової ситуації її учасники можуть бути позбавленими 

права вибору, а суб’єкт господарювання-монополіст має можливість формувати 

своє правило ринкової поведінки. Тому, учасник процесу конкуренції, який 

зловживає монопольним (домінуючим) становищем, обмежує свободу договору 

та свободу підприємницької діяльності тих суб’єктів, які діють на одному 

товарному ринку, що в кінцевому виразі порушує встановлений в економічній 

сфері публічний правопорядок.  

Наведене нами вище стосується і недобросовісної конкуренції та інших 

проявів забороненої ринкової практики, зокрема – антиконкурентних узгоджених 

дій [464, ст. 6] та обмежувальну та дискримінаційну діяльність суб’єктів 

господарювання, об’єднань [464, ст.ст. 18-21]. 

Вважаємо, що досить суперечливим є положення ч. 5 ст. 13 ЦКУ про те, 

що не допускається використання цивільних прав з метою неправомірного 

обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а 

також недобросовісна конкуренція. По-перше, довести прямий умисел таких дій є 

практично неможливим. По-друге, незрозумілим є поєднання слів «неправомірне» 

та «обмеження» конкуренції. Хіба обмеження конкуренції може бути 

правомірним? У конкурентному законодавстві стосовно вчинення окремих 

узгоджених дії чи концентрації передбачена можливість отримання дозволу, що 

зазвичай легалізує певний тим обмежувальної діяльності та ставить її під 

контроль органів Антимонопольного комітету України. Але хіба це охоплюється 

поняттям «правомірне обмеження конкуренції». По-третє, терміном «обмеження 
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конкуренції»  взагалі поглинається зловживання монопольним становищем на 

ринку. 

З урахуванням вищевикладеного є всі підстави стверджувати про те, що 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку та недобросовісна 

конкуренція не є формами зловживання цивільними правами, оскільки належать 

до сфери суб’єктивних прав, а не до сфери їх здійснення. Враховуючи, що серед 

засад цивільного законодавства передбачені не тільки свобода договору та 

свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, але і 

справедливість, добросовісність та розумність [616, п.п. 3-4, 6 ст. 3], вважаємо, що 

межі здійснення цивільних прав у сфері господарювання окреслюються в тому 

числі і вказаними принципами.  

В умовах ринкової економіки отримання несправедливого збагачення за 

рахунок інших осіб, які беруть участь у конкуренції здійснюється як в процесі 

антиконкурентної узгодженої практики суб'єктів господарювання, так і процесі 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем чи недобросовісної 

конкуренції. При цьому слід пам'ятати, що такі дії не слід розцінювати як 

зловживання правом. Це лише приклади перевищення меж реалізації права на 

участь у добросовісній конкуренції з боку відповідних суб’єктів, яке водночас є 

елементом їх правового статусу. Адже в межах позитивного регулювання 

відносин у сфері конкуренції на суб’єктів господарювання ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» покладаються обов’язки: 1) 

сприяти розвитку конкуренції; 2) не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які 

можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Тому загальну заборона 

зловживання цивільними правами слід відмежовувати від тих видів ринкової 

діяльності, які забороняються нормами конкурентного законодавства. 

На відміну від зловживання правом, де мають місце дії, які заборонені 

цільовим обмеженням (обов’язком діяти в інтересах іншої особи), юридична 

конструкція перевищення суб’єктивного права на участь у добросовісній 

конкуренції передбачає встановлення протиправності дій, котрі обумовлюють 
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настання вказаного у законодавстві негативного наслідку – недопущення, 

усунення чи обмеження конкуренції. Наприклад, підставою для притягнення до 

відповідальності є не сама ринкова влада суб'єкта господарювання, а зловживання 

нею (монопольним становищем), або ж здійснення узгодженої діяльності суб'єктів 

господарювання є дозволеним видом колективної ринкової поведінки за умови, 

якщо вона не призведе чи може призвести до недопущення, усунення чи 

обмеження конкуренції. 

Загалом, співвідношення між фактичним результатом дій суб’єктів 

господарювання в умовах ринку і тією метою, для досягнення якої і були 

запроваджені норми конкурентного законодавства, характеризує  їх ефективність 

в цілому. Ось чому принцип заборони стосовно контролю та регулювання в 

конкурентному законодавстві діє як виключення. 

Ефективність реалізації функціональних завдань, покладених 

законодавцем на антимонопольні органи, тісно пов'язана з проблемою 

своєчасного та достовірного інформаційного забезпечення реалізації 

повноважень, які відповідно до ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» згруповані в таких напрямках: 1) у сфері здійснення контролю 

за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; 2) у сфері 

здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією; 3) у сфері 

формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, 

нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету 

України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції.  Це 

означає, що одним із принципів правового регулювання відносин конкуренції 

можна виділити своєчасність, безперешкодність та достовірність 

інформаційного забезпечення діяльності антимонопольних органів. 

Наразі здійснення державного контролю у конкуренції опосередковується 

правом антимонопольних органів доступу до інформації, яке може бути 

використане лише у зв’язку з реалізацією завдань, котрі безпосередньо визначені 

законодавцем у ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та 
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обумовлене правами державного уповноваженого Комітету чи голови 

територіального його відділення [432, п. 4-12, 16, п. 3-11 ст. 17 ст.16]: 

- входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час 

проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення 

службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки 

чи розслідування; 

- при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом 

випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органи 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб 

інформацію, в тому числі з обмеженим доступом; 

- викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і 

працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, 

представництв, а також фізичних осіб.  

В такий спосіб законодавець чітко визначає повноваження 

антимонопольних органів при отриманні інформації, необхідної для проведення 

як дослідження ринків, так і розслідувань справ. В межах своїх повноважень 

антимонопольні органи мають право запитувати у суб’єкта господарювання 

інформацію і у тих випадках, коли вона не стосується його основного виду 

діяльності і складає комерційну таємницю або ж коли це є необхідним при 

розгляді заяв чи справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції [590, п. 1.2, п. 1.4]. А це означає, що органи Антимонопольного 

комітету України у здійсненні наданих їм повноважень не обмежені у виборі 

джерела отримання інформації  [450, п.8]. 
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Відповідно до ст. ст.22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» законодавець покладає на суб’єктів господарювання, об’єднання, 

органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського 

управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, 

філій, представництв, їх посадових осіб та працівників, фізичних осіб обов'язок на 

вимогу антимонопольних органів чи уповноважених працівників 

антимонопольних органів надання інформації. Вказаний обов’язок випливає із 

загрози санкцій за його невиконання [464, п. 13-16 ст. 50, ч. 2 ст. 52]. 

Безпосередньо особливості реалізації антимонопольними органами права 

доступу до інформації для нас стали частиною наукових досліджень [237]. Щоб 

не повторюватия варто зауважити, що за своїм характером інформація може бути 

конфіденційною, з обмеженим доступом або комерційною. Окрім того, така 

інформація не підлягає розголошенню і отримати її в антимонопольному органі 

можуть лише органи слідства та суд для розгляду кримінальної справи. 

Також, реалізація права доступу до інформації в діяльності 

антимонопольних органів пов’язана із вирішенням питання про форму фіксації 

вимоги щодо її подання. Використовуючи логічний спосіб тлумачення  положень 

ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» можна 

стверджувати, що вимога щодо подання інформації може бути не тільки 

письмовою, але і усною. У ч. 5 ст. 22-1 вказаного Закону встановлено, що формою 

фіксації останньої є складення протоколу, в якому зазначається дата і місце його 

складання, прізвище державного уповноваженого Комітету, голови 

територіального відділення Комітету, уповноважених ними працівників 

антимонопольних органів із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, які надають 

пояснення. 

Водночас наголошуємо, що реалізація антимонопольними органами права 

на інформацію не пов’язане із обов’язковим проведенням планової чи 

позапланової перевірки суб’єкта господарювання. Однак право доступу до 

інформації антимонопольними органами може бути використане лише у зв’язку з 
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реалізацією завдань, котрі безпосередньо визначені законодавцем у ст. 3 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України».  

У відповідності із ст.21 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» вищезазначені органи та їх посадові особи зобов'язані передавати 

антимонопольним органам відомості, що можуть свідчити про порушення 

конкурентного законодавства. Ураховуючи, що правопорушення у формі 

неподання інформації пов’язане  із недотриманням встановленого у запиті строку 

дачі відповіді на нього, в літературі справедливо акцентується увага на тому, що 

для кваліфікації дій за п. 13 ст.50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» важливим є не дата отримання відповіді Комітетом чи 

територіальним відділенням, а дата відправлення такої відповіді [589, с.43]. Як 

свідчить судова практика, господарсько-правова відповідальність встановлена не 

за «ненадходження» інформації до антимонопольного органу, а за її неподання у 

встановлений для цього строк [448, п. 5]. Хоча у конкурентному законодавстві 

відсутні приписи щодо форм та порядку надіслання відповіді на такі запити. 

Окрім того, для забезпечення проведення розгляду справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, органи внутрішніх справ, 

митні органи та інші правоохоронні органи зобов’язані надавати в межах наданих 

їм прав допомогу антимонопольним органам [464, ст. 45]. З метою ж створення 

механізму реалізації повноважень з державного захисту конкуренції, 

законодавцем у ст.61 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

передбачена можливість отримання антимонопольними органами повідомлення 

про судові справи, що  вирішуються  на  підставі  законодавства  про  захист  

економічної конкуренції. 

Принцип взаємодії та координації діяльності антимонопольних 

органів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

органами адміністративно-господарського управління та контролю, 

засобами масової інформації та громадськими організаціями. Взаємодія та 

координація діяльності антимонопольних органів із органами влади та управління 
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відбувається з питань розвитку конкуренції, демонополізації економіки чи 

розроблення регіональних програм економічного розвитку та реалізується 

шляхом: 1) участі органів влади, органів місцевого самоврядування у розробленні 

та реалізації конкурентної політики; 2) взаємодії органів влади, органів місцевого 

самоврядування з Антимонопольним комітетом України в питаннях розвитку 

конкуренції, розроблення регіональних програм економічного розвитку; 3) 

інформування органами влади, органами місцевого самоврядування 

Антимонопольний комітет України про виконання заходів, пов’язаних з 

реалізацією конкурентної політики; 4) погодження органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю з антимонопольними органами проектів нормативно-правових актів та 

інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію [661]; 5) одержання згоди 

антимонопольних органів на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів 

господарювання, створення об'єднань підприємств, при перетворенні об'єднань 

підприємств, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання. У 

роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної 

конкуренції антимонопольні органи взаємодіють із засобами масової інформації 

та громадськими організаціями, оприлюднюють у засобах масової інформації 

повідомлення про свою діяльність і прийняті рішення.  

Правовою основою такої взаємодії та координації є ст. 20 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», а також Положення про порядок 

погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів 

державної влади, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, 

розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання [381], та Порядок 

взаємодії між Антимонопольним комітетом та Державною митною службою» 

[395]. Межі відносин Антимонопольного комітету України з Верховною Радою 

України, Кабінетом Міністрів України окреслені в ст. 20-1 Закону України «Про 
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Антимонопольний комітет України». 

Посилюючи вплив Антимонопольного комітету України, ст. 23-1 

«Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції» Закону України 

«Про Антимонопольний комітету України» спонукає його до більшої відкритості 

перед громадкістю. Цьому сприяє встановлення порядку проведення відкритих 

слухань з найбільш резонансних справ. Окрім того, відповідно до п. 18 ч. 3 ст. 7 

вказаного Закону Антимонопольний комітету України має право видавати свої 

друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист 

економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет. 

Принцип економічної рівності суб’єктів господарювання у сфері 

конкуренції. Даний принцип характеризує особливості правового становища 

суб’єктів господарювання як учасників відносин у сфері конкуренції. Так, у ч. 1 

ст. 1 ЦК України зазначено, що майнові відносини між суб’єктами 

господарювання засновані, зокрема на їх юридичній рівності. Однак при цьому 

помилковим є ототожнення майнової та економічної рівності учасників процесу 

ринкового змагання. Економічна нерівність  суб’єктів ринкового обігу виникає 

внаслідок домінування  одного із них на ринку, чи здійснення узгоджених дій або 

концентрації капіталу в тій чи іншій формі. Розмежування категорій майнової та 

економічної нерівності в цілях конкурентного законодавства ще раз підкреслює 

специфіку предмету конкурентного права, акцентує увагу на різноплановості 

понять господарської діяльності та економічної конкуренції за їх спрямованістю. 

В межах норм конкурентного законодавства відбувається захист прав 

економічно слабкішого учасника ринкового змагання. Тому головною рисою 

вказаного принципу є те, що ніхто із суб’єктів господарювання не має право 

використовувати ринкову владу задля отримання додаткових необґрунтованих 

ринкових переваг над конкурентами. 

Принцип свободи економічної конкуренції. З принципом економічної 

рівності суб’єктів господарювання у конкуренції тісно пов’язаний  принцип 
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свободи економічної конкуренції. При цьому слід вказати на необхідність 

відмежування принципу свободи економічної конкуренції від принципу вільної  

конкуренція. Для останньої характерним є відсутність прямого державного 

регулювання в сфері економіки. Водночас порушення принципів такої вільної 

конкуренції в літературі почало іменуватися як «недобросовісна конкуренція». А 

підґрунтям виникнення останньої є свобода підприємництва. 

Говорячи про необхідність державного впливу на економіку, В.С. 

Мартем’янов одним із його завдань визначає реалізацію свободи підприємництва 

і конкуренції, захисту від монополізму [306, с. 190], елементом якого є свобода 

договору. 

Принцип свободи договору, який проголошений в п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК 

України, є одним із найважливіших в праві. Зміст свободи договору 

розкривається у ст. 627 ЦК України та забезпечується юридичною рівністю, 

вільним волевиявленням та майновою самостійністю учасників майнового обігу, 

про що безпосередньо мова ведеться у ч. 1 ст. 1 ЦК України.  Складовими 

елементами принципу свободи договору є: 1) свобода в укладенні договору; 2) 

свобода вибору сторонами форми договору; 3) свобода у виборі контрагентів; 4) 

свобода у визначенні умов договору (його змісту); 5) свобода визначення виду 

договірного зв’язку; 6) право сторін укладати як договори, передбачені законом, 

так і договори, які законом не передбачені, але йому не суперечать; 7) право 

сторін за своєю згодою змінювати, розривати або продовжувати дію укладеного 

ними договору; 8) право визначати способи забезпечення договірних зобов’язань; 

9) право встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення договірних 

зобов’язань [292, с. 54; 617, с. 209].  

Застосування окремих норм конкурентного законодавства пов’язане із 

обмеженням дії принципу свободи договору. Так, в Законі України «Про захист 

економічної конкуренції» встановлені заборони на вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій (п.п. 6-7 ст. 6)  та зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку (п. п. 2-3 ст. 13). Заборона на вказані дії є прикладом 
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законного обмеження принципу свободи договору і водночас  є гарантією 

забезпечення добросовісного користування свободою договору. Адже свобода 

договору передбачає свободу не тільки його оферента, але й акцептанта.  

Нажаль у літературі відсутня одностайність у встановленні вказаних вище 

заборон. Зокрема одні автори вважають введення заборони на зловживання 

домінуючим становищем як гарантію свободи  договору [55, с. 155-156], інші − 

грубе порушення принципу свободи договору  і обмеження свободи 

підприємницької діяльності [224, с. 43]. Представниками російської науки  

акцентується увага на останніх змінах до Закону про захист конкуренції в РФ: 

відповідно до ст. 23 антимонопольний орган має право надавати припис 

господарюючому суб’єкту про укладення договору, про зміну умов договору, чи 

про розірвання договору тільки у тому випадку, коли було заявлено клопотання 

безпосередньо від тої особи, чиє право порушене чи могло бути порушених 

(виділено нами − Н.М.) [184, с. 52] 

Отже, в межах позасудового розгляду справ про порушення 

конкурентного законодавства відбувається захист порушених прав суб’єкта 

господарювання – сторони договору, незалежно від того, чи врегулювали сторони 

договору переддоговірні розбіжності у господарському суді, або позову до 

контрагента про укладення з ним договору на умовах, що не відповідають 

вимогам конкурентного законодавства. Це пояснюється тим, що економічно 

слабша сторона договору обмежена у виборі ринкового партнера. І навпаки, 

договірні правопорушення у сфері конкуренції можуть вчинятися: 1) шляхом 

внесення обмежуючої чи додаткової умови до тексту договору; 2) шляхом 

відмови продавати зазначений у договорі товар, якщо контрагент не купує з ним 

інший товар; 3) шляхом позбавлення контрагента додаткових вигод чи надання 

спеціальних знижок 

В свій час у Постанові по перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого 

арбітражного суду України від 29.05.00 у справі № 8/103 судова колегія 

акцентувала на тому, що  суб’єкт господарювання, чиї інтереси порушив 
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монополіст, має право, у разі укладення з ним договору, не звертаючись у суд з 

приводу нав’язування йому монополістом умов договору, відповідно до 

конкурентного законодавства  звернутися до органів Комітету із заявою про 

визнання таких дій монополіста зловживанням монопольним становищем на 

ринку [318, с. 46-47]. На позицію Вищого господарського суду України наявність 

у суб’єктів господарювання статусу учасників господарських зобов'язань, що 

виникли з господарського договору або інших угод, передбачає усвідомлення 

суб’єктами господарювання можливих наслідків виконання ними відповідних 

договорів (угод) у вигляді анти конкурентних узгоджених дій. Крім того, зміст 

норм Закону України «Про захист економічної конкуренції» не дає підстав 

вважати, що виконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань за 

господарським договором (угодою) звільняє його від відповідальності за 

порушення вимог названого Закону [456, п. 8.4.].  

Наведене нами вище поширюється і на інші види порушень 

конкурентного законодавства, які вчиняються у договірній формі. 

В більшості випадків суб’єкт господарювання звертається за захистом до 

антимонопольного органу лише після підписання спірного договору за умови 

погіршення його економічного становища. Договірні правопорушення у сфері 

конкуренції (антиконкурентні узгоджені дії між суб’єктами господарювання, 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку) вчиняються як 

правило на стадії виникнення відносин і вважаються закінченими з моменту 

досягнення згоди між контрагентами щодо істотних умов договору. За цих 

обставин логічно виправданим вважати днем вчинення порушення день 

підписання договору, який не відповідає вимогам конкурентного законодавства. 

Момент вчинення правопорушення у конкуренції у договірній формі 

також може  визначатися: (1) моментом вчинення відмови продавати чи купувати 

товар або одностороннім припиненням виконання існуючих договірних 

зобов’язань (часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за 

відсутністю альтернативних джерел реалізації чи придбання, передбачена п. 5 ч. 2 
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ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»); (2)  моментом 

вчинення відмови від укладення договору або невиконання (розірвання) або його 

виконання неналежним чином (схилення до бойкоту суб’єкта господарювання, 

передбаченого ст. 10 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції»); (3) моментом застосування постачальником до покупця 

(замовника) невигідних умов у господарській діяльності порівняно з цим чи 

іншими конкурентами покупця (замовника) (схилення постачальника до 

дискримінації покупця (замовника), передбаченого ст. 10 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»). 

Як правило свобода договору визначається через загальні принципи 

господарювання (ст. 6 ГК України, зокрема − «свобода підприємницької 

діяльності у межах, визначених законом) в цілому та через принципи 

підприємницької діяльності (ст. 44 ГК України, зокрема – «самостійного 

формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і 

споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, 

фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, 

встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону»). Тому, на наш 

погляд, у літературі вірно акцентується увага на тому, що сутність 

громадянського суспільства  з цивілізованою ринковою економікою найбільш 

адекватно відображає загально дозвільний правовий режим, який не допускає 

абсолютної свободи, але поєднує свободу приватних осіб з вимогами дотримання 

публічних інтересів [627, с.35].  

Саме для підтримки добросовісної конкуренції держава прийняла в цій 

сфері відповідне законодавство. Адже процес здійснення конкуренції дає 

можливість учасникам ринку на вибір поведінки, адекватної їхнім намірам. Однак 

така свобода вибору лише на перший погляд є абсолютною, адже безмежних прав 

взагалі не буває. Тому встановлення у конкурентному законодавстві заборон чи 

вимог щодо отримання відповідних дозволів стосовно окремих видів поведінки є 
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гарантією реалізації принципів свободи підприємницької діяльності та свободи 

договору. 

Свобода конкуренції може мати прояв і в існуванні такої різновидності 

конкуренції, як монополістична конкуренція та олігополія, про що детальніше 

йшлася мова в попередньому підрозділі дисертації. І хоча монополія як виключно 

вигідне становище на ринку одного продавця товару, на який існує попит з боку 

споживача, є абсолютною протилежністю досконалої конкуренції, а також 

монополістичній конкуренції та олігополії, «монополісти конкурують між собою, 

конкуренти стають монополістами» [305, с. 166].  

Свобода здійснення конкурентних дій, і на цьому особливо акцентує увагу 

І.А. Шкареденок, обмежена по відношенню: змісту конкурентних дій, суб’єктів, 

які мають право здійснювати конкурентні відносин, сфер підприємницької 

діяльності, в яких можуть здійснюватися конкурентні дії  [642, с. 15]. 

Вважаємо, що в умовах ринку, з одного боку, конкуренція може бути 

обмежена діяльністю монополіста, адже вільна конкуренція поступається 

монополістичній. З іншого – влада монополіста обмежується конкуренцією. 

На проблему зіткнення принципу свободи підприємницької діяльності  та 

договору і принципу свободи конкуренції звернув увагу О.В. Безух. На його 

думку дотримання принципу свободи конкуренції створює публічний інтерес, а 

свобода підприємницької діяльності – приватний інтерес [38, с. 83]. А це означає, 

що під час здійснення конкуренції відбувається задоволення приватного інтересу 

та реалізація потреби суспільства в цілому. Тому поділяємо позицію О.О. 

Бакалінської про те, що «конкурентне законодавство в світі виступає як засіб 

примирення та взаємодії між державою та приватним сектором економіки» [27, с. 

52]. 

Отже, свобода конкуренції не є тотожною свободі договору та 

підприємництва.  Водночас, свобода конкуренції не є і безмежною.  

У конкурентному законодавстві покладена ідея оптимального 

співвідношення приватних та публічних інтересів. Специфіка господарської 



275 

 

 
 

діяльності в сучасних умовах характеризується високим ступенем залежності 

великого кола суб'єктів один від одного. Встановлюючи заборони на вчинення 

певного типу поведінки, які обмежують свободу договору чи свободу 

підприємницької діяльності, законодавець намагається збалансувати інтереси 

держави та окремих суб’єктів господарювання, тобто публічні та приватні 

інтереси в цілях забезпечення правового господарського порядку в цілому. В 

такий спосіб відбувається захист економічно слабкішої сторони, а не обмеження 

прав учасників майнового обороту і як наслідок − інтересів держави. Вважаємо, 

держава повинна не тільки проголошувати вказані свободи, але й попереджати 

будь-які прояви її обмеження. А це можливо в рамках конкурентного 

законодавства, шляхом встановлення заборони чи вимог.  

Отже, межі свободи економічної конкуренції окреслені у конкурентному 

законодавстві шляхом установлення: 1) «принципу розумного підходу» («rule of 

reason»); 2) правил per se; 3) вимог щодо обов’язкового отримання дозволу на 

узгоджені дії та концентрацію; 4) вимог щодо дотримання торгових та інших 

чесних звичаїв у господарській діяльності. 

Наведені правила та вимоги дають орієнтири для формування 

добросовісної моделі ринкової поведінки. 

Принцип виключень із сфери застосування конкурентного 

законодавства. Контрольно-регулятивний підхід при здійсненні державного 

регулювання у сфері підтримки та захисту конкуренції зобов'язує антимонопольні 

органи всебічно та об'єктивно дослідити та проаналізувати ті явища економічного 

характеру, які підлягають врегулюванню з точки зору встановлених правил чи 

виключень із них. Це вказує на індивідуалізацію заходів антимонопольного 

впливу в залежності від нормативних установлень та конкретної ринкової 

ситуації. 

Так, згідно із ч. 2 ст. 2 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та ст. 2 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» дія норм конкурентного законодавства поширюється на відносини в 



276 

 

 
 

межах території України. Це узгоджується із ст. 2 Конституції України, в якій 

закріплено положення про те, що суверенітет України поширюється на всю її 

територію. А тому конкурентне законодавство не застосовується до відносин, які 

не впливають чи не можуть впливати на економічну конкуренцію на території 

України.  

Водночас законодавець не виключає екстериторіальну дію норм 

конкурентного законодавства по відношенню як до вітчизняних, так і до 

іноземних суб’єктів господарювання, дії яких хоча і відбуваються поза межами 

території України, але впливають чи можуть вплинути на процес конкуренції в 

Україні. На підтвердження викладеного наведемо положення ст. 2 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» – «Закон застосовується до 

відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з 

недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами 

України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на 

її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».  

Вказаний Закон  не поширюється також на узгоджені дії малих та середніх 

підприємців, стосовно постачання та використання товарів, а також стосовно прав 

інтелектуальної власності, за виключенням випадків, коли вони, наприклад, 

призводять до суттєвого обмеження конкуренції чи виходять за межі законних 

прав суб'єкта права інтелектуальної власності (ст.ст. 7-9 Закону). Окрім того, із 

сфери дії конкурентного законодавства виключаються антиконкурентні узгоджені 

дії суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам ч.1 ст.10 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» або позитивний ефект від яких для 

суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції. За 

таким же принципом побудована ст.25 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» стосовно підстав надання дозволу на економічну концентрацію.  

Дія вказаного принципу тісно пов'язана з державною політикою «єдиного 

економічного простору». У відповідності із п. 8 ст. 92 Конституції України 
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виключно законами України визначаються правила конкуренції та норми 

антимонопольного регулювання. Правова підтримка конкуренції має місце в 

межах територіального устрою України, який, згідно із ст. 132 Конституції 

України, ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. Це 

узгоджується з політикою формування єдиного економічного простору, в межах 

якого функціонують товарні ринки, здійснюється єдине фінансове, грошове, 

валютне, митне, інвестиційне, зовнішньоекономічне регулювання, встановлені 

єдині основи цінової політики, а звідси - існує свобода пересування товарів, робіт, 

послуг та фінансових засобів (ресурсів). Ось чому в ч. 3 ст. 3 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» встановлена вимога щодо внесення змін до 

цього закону у зв'язку із запровадженням особливостей його застосування, 

зокрема щодо окремих галузей промисловості. 

Принцип позасудового забезпечення захисту прав учасників 

економічної конкуренції. Шляхи (способи) захисту прав суб’єктів 

господарювання вказані у ст. 20 ГК України, ст. 16 ЦК України. Цілком поділяємо 

позицію О.П. Загнітко про те, що форми захисту можна розподілити на три види: 

1) досудова, 2) позасудова, 3) судова. За влучним виразом автора судова форма 

захисту може виступати і як самостійна форма захисту прав, і як гарантія 

законності винесення рішення іншими органами [160, с. 165]. Кожна із форм 

захисту може використовувати один чи декілька способів захисту. Підстави та 

порядок використання кожної із зазначених форм та способів захисту 

встановлюється законодавством чи угодою сторін. По-друге, функція ж захисту 

економічних прав здійснюється у передбаченій законом процесуальній формі 

[431, с. 69].  

Захист прав учасників відносин у конкуренції може відбуватися як в 

судовому, так і в позасудовому порядку на вибір особи, чиї права порушені. Як 

державним орган із спеціальним статусом Антимонопольний комітет України 

наділений повноваженням розглядати заяви і справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, проводити розслідування за 
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цими заявами та справами,  приймати розпорядження та рішення за заявами і 

справами, а також перевіряти та переглядати рішення у справах [432, ст. 7]. 

Процесуальні аспекти розгляду справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції врегульовані в Розділі YII Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» від 11.01.2001р. та у «Правилах розгляду справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції» в редакції 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 р. № 24-7. 

Власне перелік порушень дається в ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та ст.ст. 4-19 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». При цьому слід звернути увагу, що перелік 

порушень, зазначених у Законі України «Про захист економічної конкуренції» є 

вичерпним, а в ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

сформульоване загальне поняття недобросовісної конкуренції. Окремі склади дій 

недобросовісних конкурентів розглядаються в інших статтях вказаного Закону.  

Для кращого розуміння можливості застосування різних форм захисту 

прав суб’єктів господарювання в умовах здійснення економічного змагання, 

розглянемо підстави, за наявності яких органи Антимонопольного комітету 

України розпочинають розгляд справи. Відповідно до ст. 36 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» ними є: 1) заяви суб’єктів господарювання, 

громадян, об’єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи 

бездіяльності, визначених Законом як порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції; 2) подання органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. А відповідно 

до ст.28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» такою 

підставою є  заяви осіб, права яких порушені діями, які визначені Законом як 

недобросовісна конкуренція. 

В силу публічно-правового порядку регулювання відносин в разі 

здійснення економічної конкуренції антимонопольні органи у своїх діях не 
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пов’язані із заявами суб’єктів господарювання чи органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського 

управління та контролю. Справа про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції може бути порушена за власною ініціативою 

антимонопольних органів. У разі надходження від заявника клопотання про 

можливість настання негативних наслідків, пов’язаних із поданням заяви, та з 

метою захисту його інтересів, відповідно до ст. ч. 1 ст. 36 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» розгляд справи розпочинається за власною 

ініціативою органів Антимонопольного комітету України. Останнє характеризує 

вертикальний тип відносин, в основі яких лежить обов’язок держави гарантувати 

захист добросовісної конкуренції відповідно до ст. 2 Конституції України. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції починається з прийняття розпорядження про початок розгляду справи 

та закінчується прийняттям рішення у справі. Перелік таких рішень дається у 

ст.48 вказаного Закону та в ст. 30 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» . Це − по-перше.  

По-друге, відповідно до ст. 46 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антимонопольні органи можуть надавати рекомендації, зокрема 

суб’єктам господарювання про усунення причин виникнення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, які є 

обов’язковими для виконання.  

По-третє, за заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та 

непоправних наслідків для суб’єктів господарювання внаслідок порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, антимонопольні органи 

відповідно до ст. 47 Закону України «Про захист економічної конкуренції»  

можуть прийняти попереднє рішення у справі. Відповідно до ст. 29 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»  можуть прийматися 
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розпорядження, в яких містяться заходи, які забезпечують виконання рішень 

органів Антимонопольного комітету України. 

Повноваження антимонопольних органів з розгляду справ про порушення 

конкурентного законодавства не слід ототожнювати із функціями правосуддя в 

цій сфері. В одному із рішень Вищого арбітражного суду України зазначено, що 

«розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства не свідчить про 

здійснення Комітетом функцій правосуддя, а Правила було прийнято Комітетом 

відповідно до законодавства» [318, с. 42]. 

При дослідженні питань захисту прав суб’єктів господарювання в сфері 

здійснення економічної конкуренції закономірно може постати питання про 

можливість безпосереднього звернення цих суб’єктів до господарського суду з 

питань  відповідного захисту. Розв’язання зазначеної проблеми ми вбачаємо в 

наступному. Відповідно до ст. 30 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення 

у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов’язкові для виконання 

рішення, зокрема про визнання факту недобросовісної конкуренції, припинення 

недобросовісної конкуренції. За результатами розгляду справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного 

комітет України, зокрема приймають рішення про визначення вчинення 

порушення вказаного законодавства, припинення його порушень [464, ч. 1 ст. 48].    

Наведені законодавчі положення узгоджуються із повноваженнями 

Антимонопольного комітету України, передбаченими у п.п. 1-2 ч.1 ст. 7 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України».  

В одному із роз’яснень Вищого господарського суду України зазначено, 

що юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові 

спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового 

вирішення. Закони України можуть передбачати вирішення певних категорій 

публічно-правових спорів в порядку іншого судочинства, в тому числі 

господарського [443, п. 7]. Такий інший порядок передбачено, зокрема, ч. 1 ст. 60 
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Закону України «Про захист економічної конкуренції», відповідно до припису 

якої заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів 

Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського 

суду. З огляду на зміст наведених норм справи зі спорів про оскарження рішень 

(розпоряджень) органів Антимонопольного комітету України підвідомчі 

господарським судам і підлягають розглядові за правилами ГПК України на 

загальних підставах [444, п. 3.2]. 

Однак, відповідно до ст. 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення 

(виділено автор – Н.М.) органів Антимонопольного комітету України повністю 

або частково до господарського суду.  

Вочевидь, що суд розглядає не спір про право, а задовольняє чи відмовляє 

у задоволенні позову про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного 

комітету України як акту ненормативного характеру. В межах дії вказаної статті 

господарський суд може розглядати справи за позовами органів 

Антимонопольного комітету України про стягнення із суб’єктів господарювання 

сум штрафів та пені у зв’язку із порушенням конкурентного законодавства, 

оскільки таке стягнення здійснюється виключно із рішеннями відповідних органів 

[40, с. 138]. 

Вищевикладене узгоджується із положеннями ст.25 «Звернення до суду» 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

 Отже, в процесі захисту економічної конкуренції реалізуються не тільки  

функції держави (соціальна та економічна), але й функціонує механізм 

позасудової  форми захисту прав та охоронювальних законом інтересів учасників 

ринкового змагання. Головними перевагами захисту, що здійснюється 

Антимонопольним комітетом України є відносна оперативність та спрощеність 

процедури розгляду справ, відсутність державного мита, судових витрат тощо 

[368, с. 171]. 
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Характеризуючи позасудову форму захисту учасників конкурентних 

відносин слід вказати, що діяльність органів Антимонопольного комітету України 

поставлена під контроль судових органів, а право суб’єкта господарювання на 

звернення до суду за захистом своїм прав не може бути обмежено ні законом, ні 

іншим нормативно-правовим актом. 

Отже, принципи правого регулювання у конкуренції забезпечують 

цілеспрямований державний вплив на конкуренцію та господарську діяльність її 

учасників. В свою чергу, такі принципи не є ізольованими чи автономними один 

від одного. Вони взаємодіють, переплітаються та взаємообумовлюють один 

одного. Окремі риси одного принципу можуть знаходити своє відображення в 

іншому принципі. І це є природнім, адже тільки системність принципів може 

відображати сутність вітчизняного правового регулювання у сфері конкуренції. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Ефективність здійснення правового регулювання відносин конкуренції 

залежить від наявності механізму втілення правових вимог конкурентного 

законодавства в економічне життя суспільства. На основі аналізу наукових 

позицій щодо визначення поняття механізму правового регулювання в цілому 

сформульоване концептуальне положення щодо розуміння правового механізму 

регулювання (механізму правового регулювання) відносин у сфері конкуренції: це 

інтегрована ієрархічна система координації відносин конкуренції та приведення в 

дію норм конкурентного законодавства шляхом застосування комплексу правових 

та/чи не правових засобів забезпечення ефективного функціонування економіки 

України на основі розвитку  конкурентних відносин, в тому числі встановлення,  

розвиток  і  забезпечення торгових   та   інших   чесних  звичаїв  ведення  

конкуренції. 

2. Застосування інтегрального (інструментального та соціологічного) 

підходу як особливої методології дослідження вказаного механізму надало 
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можливість виділити такі його елементи:  1) норми конкурентного законодавства, 

акти їх тлумачення та реалізації, правовідносини у сфері конкуренції 

(інструментальний підхід) та; 2) адвокатування конкуренції (соціологічний 

підхід). Ці елементи формують вертикальну структуру правового механізму 

регулювання відносин у конкуренції. Результативність та ефективність 

вертикального блоку структури данного механізму залежить від характеру 

методів та видів принципів правового регулювання, що дає підстави для 

включення їх до данного механізму в якості опосередкованих елементів. 

«Горизонтальна» структура механізму правового регулювання відносин у 

конкуренції представлена двома блоками, котрі знаходяться у стані взаємозв’язку 

і взаємодії: 1) регулятивний; 2) охоронний. Нами встановлено, що дія охоронного 

правового механізму регулювання має місце лише для забезпечення соціально-

правових зв’язків позитивного правопорядку в сфері конкуренції за наявності 

факту протиправної поведінки суб’єкта правовідносин. 

Для регулятивного ж блоку механізму правового регулювання відносин у 

сфері конкуренції характерним є застосування тих норм матеріального права, в 

яких закріплені бажані для держави моделі ринкової поведінки. 

3. Обґрунтовано, що адвокатування конкуренції є: 1) доповненням до 

правозахисної діяльності антимонопольних органів; 2) профілактикою 

правопорушень у сфері конкуренції; 3) не примусовим засобом формування 

проконкурентної культури в суспільстві; 4)  формою зв’язку (прямого чи 

зворотного) між суспільством і антимонопольними органами; 4) одним із 

напрямів конкурентної політики;  5) напрямом формування правової культури чи 

бізнескультури. Аргументовано, що соціологічних підхід до вивчення правового 

механізму регулювання відносин у сфері конкуренції орієнтований до 

дослідження конкуренції як суспільно-корисного явища. Тому діяльність 

антимонопольних органів щодо її адвокатування шляхом, зокрема пропаганди її 

ціннісних орієнтирів є важливим чинником функціонування зазначеного 

правового механізму. 
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4. На тлі відсутності єдності наукових позицій щодо визначення методів 

правового регулювання у конкуренції, з урахуванням наукових доробок 

представників науки господарського права та беручи до уваги мету та задачі 

конкурентного законодавства, наявність у ньому норм, що виконують приватно-

правові та публічно-правові функції, в тому числі і оціночних понять та 

презумптивних положень, запропоновано методи регулювання відносин у сфері 

конкуренції розглядати на загальному та спеціальному рівнях. До загальних 

методів належать публічно-приватні методи імперативного та диспозитивного 

спрямування. До спеціальних методів належать методи: аналізу бар’єрів для 

вступу (виходу) на товарні ринки суб’єктів господарювання; синтезу інформації 

щодо кількісної та якісної структури ринку; визначення межі товарного ринку та 

монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання на ньому, в тому 

числі колективне домінування; системно-структурного дослідження відносин 

контролю. 

5. Обґрунтовано концептуальне положення про існування інтегрованого 

(основного) методу регулювання відносин у сфері конкуренції – позитивно-

корегуючий метод. Застосування даного методу: 1) узгоджується із положеннями 

ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції»; 2) щільно 

пов’язане із процесами адвокатування конкуренції; 3) пояснює характер 

взаємозв’язку суспільства, держави і права та підкреслює партнерські засади 

співпраці держави в особі антимонопольних органів із учасниками ринку як 

гаранта підтримання та захисту конкуренції. 

6. Доведено, що відносини, які охоплюються сферою правового 

регулювання конкурентного законодавства характеризуються функціональною 

єдністю, тобто пов’язані дією презумпції ефективної (правомірної) конкуренції, 

мають спільну цільову спрямованість, що обумовлено його метою – встановлення 

механізму гарантування правового господарського порядку шляхом забезпечення 

системного розвитку економічної конкуренції, підтримки та державного захисту 

добросовісної поведінки учасників ринкової змагальності.  
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9. Установлено, що в конкурентному законодавстві має місце поєднання 

норм матеріального та процесуального права, в яких адекватно закріплені 

приватні та публічні інтереси у сфері конкуренції і які умовно можна поділити на 

види: 1) норми-цілі; 2) компетенційні норми; 3) норми-дефініції; 4) норми-

делікти; 5) правоохоронні норми; 6) спеціалізовані норми; 7) функціонально-

процесуальні норми; 8) норми організаційно-територіального характеру; 9) 

розбудовчі норми; 10) координаціно-рекомендаційні норми; 11) заборонні норми; 

12) норми-виключення; 13) норми-дозволи; 14) норми-зобов’язання; 15) 

позитивно-регулюючі норми; 16) охоронно-гарантійні норми. Установлено, що в 

конкурентному законодавстві має місце поєднання норм матеріального та 

процесуального права, в яких адекватно закріплені приватні та публічні інтереси 

у сфері конкуренції.  

10. Доведено, що розуміння змісту окремих матеріальних норм 

конкурентного законодавства оціночного характеру має практичне вираження у 

правильному застосуванні процесуальних його норм. Аргументовано, що такі 

норми містять поняття, які за ступенем визначеності можна поділити на: 1) 

абсолютно-визначені, тобто відображають найбільш суттєві ознаки тих явищ, які 

є характерними для сфери правового регулювання – відносин у конкуренції; 2) 

відносно-визначені, тобто пов’язані із необхідністю досліджень обставин 

конкретної ринкової ситуації з точки зору існування чи можливості існування 

обставин недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.   

Аргументовано, що застосування оціночних понять має свої результатом: 

1) надання правової регламентації тим нестандартним ринковим ситуаціям, які 

можуть трапитись під час здійснення господарської діяльності в умовах 

конкуренції; 2) індивідуалізацію державного впливу на поведінку суб’єктів 

господарювання в умовах конкуренції; 3) конкретизацію норми конкурентного 

законодавства шляхом з’ясування юридичних фактів та закріплення змісту 

правовідносин у сфері конкуренції; 4) надання гнучкості конкурентним нормам в 

межах позитивного регулювання відносин у конкуренції.  
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11. Доведено, що оціночні поняття пов’язані з презумпціями, які існують у 

конкурентному законодавстві. Техніка їх закріплена може бути різною: 1) через 

норми-дефініції (наприклад, ст. 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції); 2) в прямій формі через граматичні вирази у нормах конкурентного 

законодавства, які починаються словами «якщо» − «якщо він не доведе»,  «якщо 

він не зазначає», «якщо стосовно них виконуються такі умови», «якщо їх 

учасники доведуть», «якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого 

обмеження конкуренції» тощо. В такий спосіб сформульовані презумпції: 

«монопольного (домінуючого) становища»; «колективного домінування»; 

«спричинення»; «винної поведінки»; «добросовісності узгоджених дій»; 

«правомірності делегування повноважень органів влади та органів місцевого 

самоврядування»; «правомірності концентрації»; 3) в опосередкованій формі 

шляхом умовиводу (силогізму). Зокрема, це презумпції, які містяться в преамбулі 

до закону або в окремих визначеннях його понять: «позитивного впливу змагання 

на розвиток соціально-орієнтованої економіки», «забезпечення свободи вибору 

споживачами, суб’єктами господарювання між кількома продавцями, 

покупцями»; «добросовісності дій учасників ринкової конкуренції». 

12.  Двоїстість горизонтальної складової структури конкурентних 

відносин обумовлений суб’єктним їх складом (від дій яких залежать умови 

обороту товарів на ринку): 1) відносини між суб’єктами господарювання у 

зв’язку із економічною конкуренцією, в тому числі недобросовісною 

(«горизонтальні відносини» в чистому вигляді); 2) відносини між суб’єктами 

господарювання із органами  держави, органами місцевого самоврядування, 

органами адміністративно-господарського управління та контролю 

(«горизонтальні відносини» в елементами управління). Вертикальна складова 

структури конкурентних відносин представлена відносинами суб’єктів 

господарювання чи органів держави, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю із антимонопольними 

органами у зв’язку із реалізацією останніми конституційних повноважень щодо 
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забезпечення захисту конкуренції у господарській діяльності. За критерієм 

функціонального спрямування пропонуємо повноваження антимонопольних 

органів згрупувати за такими напрямками: 1) правоохоронний; 2) управлінський; 

3)  контрольний. 

13. Висловлюючи критичні зауваження щодо звуження конкурентних 

відносин сферою підприємницької діяльності та їх розуміння крізь призму 

юридичних зв’язків між суб’єктами господарювання і споживачами,  з правової  

точки зору пропонуємо під відносинами конкуренції розуміти відносини, що 

виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із здійсненням та 

забезпеченням економічної конкуренції, в тому числі і засобами 

обмеження/контролю, та її захисту задля формування умов позитивного впливу 

змагання між суб’єктами господарювання на економіку країни, суб’єкти яких 

володіють різним правовим статусом.  

14. Аналіз спеціальної літератури з питань принципів правового 

регулювання відносин у сфері конкуренції та положень базових нормативних 

актів конкурентного законодавства слугував підґрунтям формулювання висновку 

про його принципи: 1) поєднання попереднього та подальшого контролю у сфері 

конкуренції; 2) заборони перевищення суб’єктивних прав учасниками 

економічної конкуренції; 3) своєчасність, безперешкодність та достовірність 

інформаційного забезпечення діяльності антимонопольних органів; 4) взаємодії та 

координації діяльності антимонопольних органів з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського 

управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими 

організаціями; 5) принцип економічної рівності суб’єктів господарювання у сфері 

конкуренції; 6) принцип свободи економічної конкуренції; 7) виключень із сфери 

застосування конкурентного законодавства; 8) позасудового забезпечення захисту 

прав учасників економічної конкуренції. 

15. Аргументована неприпустимість розуміння зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем та недобросовісної конкуренції як форм прояву 
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зловживання цивільним правом з огляду на особливості їх суб’єктивної та 

об’єктивної сторони, офіційного визнання як правопорушення у сфері 

конкуренції, а також процесуальної форми притягнення особи до 

відповідальності. Установлено, що логіко-семантичне розуміння поняття 

«зловживання правом» та «зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем» не співпадає. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем 

на ринку та недобросовісна конкуренція не є формами зловживання цивільними 

правами, оскільки належать до сфери суб’єктивних прав, а не до сфери їх 

здійснення. 

16. Встановлена суперечність принципів свободи підприємницької 

діяльності, свободи договору та свободи економічної конкуренції. Ураховуючи те, 

що в межах дії конкурентного законодавства відбувається захист прав і свобод 

економічно слабкішої сторони, застосування його окремих положень пов’язане з 

обмеженням дії принципів підприємницької діяльності  та свободи договору задля 

збалансування публічних та приватних інтересів в цілях забезпечення правового 

господарського порядку у конкуренції. 

В умовах конкуренції свободи підприємницької діяльності та договору 

повинні допускатися законодавцем на стільки, на скільки вони будуть 

поєднуватися з публічними інтересами. Тому межі свободи економічної 

конкуренції окреслені у конкурентному законодавстві шляхом установлення: 1) 

«принципу розумного підходу» («rule of reason»); 2) правил per se; 3) вимог щодо 

обов’язкове отримання дозволу на концентрацію; 4) вимог щодо дотримання 

торгових та інших чесних звичаїв у господарській діяльності. 

Водночас, саме конкурентне законодавство є гарантією реалізації в умовах 

конкуренції законодавчо визначених свобод суб’єкта господарювання. З 

урахуванням особливостей договірних правопорушень у сфері конкуренції  

уточнено критерії визначення моменту їх вчинення: 1) відмова продавати чи 

купувати товар або одностороннім припиненням виконання існуючих договірних 

зобов’язань; 2) відмова від укладення договору або невиконання (розірвання) або 
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його виконання неналежним чином (схилення до бойкоту суб’єкта 

господарювання; 3) застосування постачальником до покупця (замовника) 

невигідних умов у господарській діяльності порівняно з цим чи іншими 

конкурентами покупця (замовника) 

17. Результати дослідження особливості предмета, спеціальних методів та 

принципів правового регулювання відносин конкуренції (конкурентних відносин) 

дає підстави для висновку про становлення та розвиток конкурентного права як 

підгалузі господарського права, структуру якого формують (1) інститут 

антимонопольного регулювання, (2) інститут узгоджених дій, (3) інститут 

концентрації суб’єктів господарювання, (4) інститут захисту від недобросовісної 

конкуренції, а із набуттям чинності Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» − (5) інститут державної допомоги. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Господарсько-правова відповідальність за порушення добросовісної 

конкуренції 

 

Аксіоматично, що «відповідальність»  − одна із центральних у правовій 

науці. Юридична відповідальність є складним, багатоаспектним, соціально-

правовим явищем, про сутність, поняття, зміст якого точаться дискусії. В свою 

чергу, інститут юридичної відповідальності є найбільш очевидним показником 

реального втілення прав і свобод людини в соціальній дійсності.  

У першому розділі роботи ми вже писали, що право бути учасником 

ринкового процесу змагання (учасником добросовіної конкуренції) є одним із 

елементів правового статусу суб’єкта господарювання. За справедливим 

зауваженням І.А. Шкареденока, зворотною стороною права на конкуренцію 

виступає відповідальність підприємця за законність та безпеку своєї діяльності та 

повага аналогічного права іншого підприємця на вільне ведення промислу, 

недопустимість недобросовісної конкуренції та монопольних зловживань [642 , с. 

14].   

Відповідальності за порушення конкурентного законодавства присвячені 

розділ VIII Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Глава 5 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Водночас варто 

звернути увагу на те, що у Законі України «Про захист економічної конкуренції» 

сформульоване положення про те, що порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом 

464, ст. 51. Логічне тлумачення відповідної правової позиції вказує на те, що під 

словом «законом» слід розуміти не ієрхаїчну побудову нормативно-правових 

актів відповідно до їх юридичної сили, а власне ті приписи щодо можливості 
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застосування різних видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

конкуренції, які містяться саме в Законі України «Про захист економічної 

конкуренції». Тому, на наш погляд, більш вдалою є редакція ст. 20 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», в якій  встановлено, що 

«вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за 

собою відповідальність,  передбачену цим Законом».  

Однак, нажаль, вказуючи на відповідальність за порушення у конкуренції, 

законодавець не конкретизував її вид в залежності від галузевої приналежності. 

Водночас, з урахуванням характеру передбачених у конкурентному законодавстві 

заходів  державно-примусового впливу, можна стверджувати, що окрім 

традиційних адміністративної та цивільно-правової відповідальності, що існують 

в межах відповідних галузей права,  стосовно суб’єкта господарювання – 

правопорушника конкурентного законодавства також запроваджується 

господарсько-правова відповідальність. І хоча у літературі обґрунтована 

логічність визнання вичерпним перелік тих видів юридичної відповідальності, які 

перераховані у п. 22 ст. 92 Конституції України [170, с. 31], легітимність її 

існування підтверджується п.3 Рішення Конституційного Суду України у cправа 

№ 1-22/2001 [514]. 

Наразі результативною є спроба проаналізувати та зрозуміти практичну і 

теоретичну важливість інституту господарсько-правової відповідальності [6, с. 

411-452; 652, с. 311-332; 77, с. 381-402; 608, с. 858-890; 104, с. 411-452; 102, с. 601-

610; 562; 273; 91; 168; 610; 306, с. 248-268; 271; 423, с. 461-480], зокрема дії його 

норм у конкуренції. У той же час не є новим вивчення цих питань вітчизняними 

представниками науки як господарського [649; 266, с. 10-13; 621, с. 12; 192, с. 9-

10; 36, с. 11-12; 315, с. 13-15; 581, с. 10-13], так і адміністративного [47; 534, с. 21-

28; 26, с. 11;  332, с. 10-13; 202] права. 

Солідаризуємося із позицією В.С. Щербини в питанні неприпустимості 

ототожнення господарсько-правової відповідальності як спеціального виду 

відповідальності (у вузькому розумінні) та відповідальності за правопорушення у 
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сфері господарювання (у широкому розумінні) [653, с. 10]. Так, наприклад, 

обґрунтовуючи співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» 

та «господарсько-правова відповідальність суб’єктів господарювання», З.Ф. 

Татькова вірно наголошує, що законодавча база господарсько-правової 

відповідальності має ґрунтуватися на забезпеченні виконання ними обов’язку 

щодо добровільного поновлення такими суб’єктами порушених прав чи законних 

інтересів інших учасників господарських відносин [562, с. 3]. Обґрунтування 

необхідності проведення розмежування між поняттями «цивільна 

відповідальність» та «цивільно-правова відповідальність», зокрема має місце у 

працях І.С. Канзафарової  [187, с. 6], Р. Б. Шишки [640, с. 514-515]. 

Відсутність єдиного розуміння поняття «юридичної відповідальності» 

обумовило розгортання дискусій навколо проблеми існування позитивної 

відповідальності як форми юридичної відповідальності.  

Умовно можна виділити три напрямки позицій учених стосовно вказаної 

проблеми: 1) заперечення ідеї «позитивної відповідальності» як юридичної 

категорії; 2) визнання існування «позитивної відповідальності» як самостійного 

явища; 3)  визнання за «позитивною відповідальністю»  правових властивостей. 

Заперечення існування поряд з ретроспективною позитивної форми 

юридичної відповідальності проведено, зокрема в роботах І.С. Самощенка, М.Х. 

Фарукшина [526, с. 42-43], Р.О. Халфінової [599, с. 316-318], С.М. Братуся [57, с. 

17-21], О.Е. Лєйста [276, с. 478-482], В.М. Баранова [32, с.5], П.А. Варул [66, с. 32-

33], І.С. Канзафарової [185, с.5], М. І. Байтіна [25, с. 198], Х.А. Джавадова [127, с. 

11-14]. Формування поняття позитивної відповідальності, на їх позицію, 

здійснюється під впливом філософських понять та категорій, етичного та 

соціологічного поняття відповідальності, в тому числі і різних видів соціальної 

відповідальності, без врахування наступного логічного зв’язку: норма права – 

правопорушення – санкція – відповідальність, що, в свою чергу, має низьку як 

науковою, так і практичну придатність. 
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Власне доцільність існування концепції позитивної відповідальності є 

предметом гострої критики з боку окремих науковців. Зокрема, поняття 

позитивної відповідальності, по-перше, не вкладається не тільки в рамки теорії 

юридичної відповідальності, але й виходить за межі системи юридичних 

категорій [628, с. 92]. По-друге,  позитивна відповідальність не володіє 

юридичними властивостями, хоча пов’язана з ними [223, с. 27], які б давали 

можливість віднести її до правової відповідальності. По-третє, поняття позитивної 

відповідальності вносить неясність в термінологію, так як відповідальністю 

називають і юридичний обов’язок вчинити передбачені законом дії та юридичні 

наслідки невиконання такого обов’язку [573 , с. 11]. 

І навпаки, існує позиція, що розв’язання проблеми юридичної 

відповідальності вбачається через перспективне (позитивне) та ретроспективне 

(негативне) її розуміння як самостійних явищ [363, с. 42-43; 22, с. 20; 535, с. 8-9]. 

Тому не випадково, що наразі активізувалися наукові дослідження у зазначеній 

сфері [347; 505;  113]. 

Концепція визнання за позитивною відповідальністю правових 

властивостей отримала своє поширення ще в кінці 60-х років. Зокрема Б.Т. 

Базильов писав, що «зміст юридичної відповідальності складає реальна 

правомірна поведінка суб’єкта права» [23, с. 26 ]. На позицію Н.І. Матузова 

«позитивна відповідальність, на відміну від негативної, не тимчасова і не 

примусова, а постійна (перманентна), добровільна і глибоко усвідомлена 

відповідальність особи за свою поведінку в теперішньому та майбутньому, за 

належне виконання своїх юридичних обов’язків» [311, с. 208]. Тому вона 

проявляється у протилежному − заохочення до належного виконання обов’язків і 

відривається від своєї основи − порушення прав та його наслідків. 

Невипадково, що окремими авторами пропонується за доцільність вжиття 

замість терміну «позитивна» − «правова відповідальність» (М.Д. Шиндяпіна) 

[636, с. 8] або ж позитивну відповідальність назвати належним виконанням 

юридичних обов’язків (І.М. Тихоненко) [573, 11], оскільки за влучним 
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висловленням професора П.Є. Недбайла, така відповідальність виникає у людини 

вже тоді, коли вона приступає до виконання обов’язків, а не тільки тоді, коли вона 

їх не виконує, діє всупереч їм [340, с. 52]. 

В контексті реалізації принципу верховенства права ідея щодо 

використання терміну «правова відповідальність», на перший погляд, ніби-то є 

досить слушною. Однак постає питання про те, в якому співвідношенні 

перебувають поняття «правова» та «юридична» відповідальність? Звісно, в межах 

виключно теоретичних досліджень можливо виокремити їх певні спільні та 

відрізняльні ознаки. Але в прикладному, тобто практичному значенні вважаємо 

зайвим загострювати на цьому увагу. Пропозиція ж щодо іменування позитивної 

відповідальності «належним виконанням юридичних обов’язків» взагалі 

сприятиме все більшому поглибленню протиставлення форм (добровільної та 

примусової) реалізації відповідальності в цілому та власне понять 

«відповідальність» і «обов’язок». 

Вважаємо, що наведені вище наукові погляди щодо термінологічного 

позначення позитивної відповідальності не сприятимуть єдиному розумінню 

сутності відповідальності (чи то в позитивному, чи то в негативному її проявах) 

як важливого соціального регулятора суспільно корисної поведінки особи. Тому 

на наше переконання і саме з метою відображення характеру відповідальності, є 

всі підстави позитивну відповідальність в прикладному значенні іменувати як 

«соціально-юридичну». Адже реальність існування юридичної відповідальності у 

позитивній формі об’єктивно підтверджується як законодавчою практикою, так і 

соціально-правовою дійсністю в цілому. 

Як різновид соціальної відповідальності, юридична відповідальність є 

засобом забезпечення та охорони соціальних відносин, які можуть бути 

порушеними внаслідок протиправної поведінки. Скоєнню правопорушення 

завжди передує пряма вказівка про це в законі (ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції; ст.ст.1, 4-19 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»). Тому ніхто не може понести відповідальність за ті 
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дії (бездіяльність), які на час їх вчинення не визнавалися законом як 

правопорушення. І це узгоджується зі ст. 3 Конституції України в частині 

відповідальності держави за повну реалізацію, охорону та захист права і свободи 

людини, а також із ч.2 ст. 58 − «ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх 

вчинення не визнавалися законом як правопорушення», а також ч.1 ст. 57 

стосовно гарантування права кожному знати свої права та обов’язки.  

Вищевикладене свідчить про те, що саме завдяки існуванню інституту 

юридичної відповідальності, держава забезпечує реалізацію покладеної на неї 

конституційної функції гарантування прав і свобод людини в соціальній дійсності 

та позитивне формування правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема в умовах соціально орієнтованого ринкового господарювання.  

Вважаємо, що наразі є всі підстави вести мову про виникнення відносин 

відповідальності, хоча і в абстрактному виразі, у вигляді загально-

охоронювальних. Зазначене нами підтверджується ч.1 ст. 68 Конституції України, 

згідно якої кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.  

Наведене вище конституційне положення знайшло своє втілення у ч.2 ст. 4 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» і цим самим ідеї 

позитивного регулювання відносин конкуренції законодавець надав правового 

втілення. Тільки внаслідок скоєння суб’єктом правопорушення 

загальноохоронювальні правовідносини між ним і державою якісно 

перетворюються в конкретні охоронювальні відносини, в яких державу буде 

представляти антимонопольний орган – Антимонопольний комітет України чи 

відповідне його обласне територіальне відділення, на якому лежить обов’язок 

проаналізувати поведінку особи та надати їй відповідну кваліфікацію та 

негативну оцінку. 

На тлі домінуючої у вітчизняній науці господарського права доктрини 

негативної господарсько-правової відповідальності [608, с. 859, 861; 6, с. 419; 562, 

с. 6; 103,  с. 412] як форми негативного економічного стимулювання у сфері 
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господарювання [426, с.24], окремі її представники водночас наголошують, що у 

функціональному відношенні вона покликана стимулювати належне виконання 

господарських та інших зобов’язань  (В.С. Щербина) [652, с. 314] та є правовим 

засобом забезпечення (дотримання) загального господарського правопорядку, що 

опосередковує приватні та публічні інтереси у сфері господарювання (Г.Л. 

Знаменський) [174, с. 52]. Зокрема, З. Ф. Татькова сформулювала мету 

господарсько-правової відповідальності через «стремління (виділено нами – 

Н.М.) держави, суб’єктів господарювання та інших учасників сфери 

господарювання до забезпечення рівних можливостей розвитку підприємництва, 

дотримання всіма учасниками господарських відносин суспільного 

господарського порядку» [562, с. 14]. В цілому погоджуючись із таким 

визначенням, вважаємо, що враховуючи відсутність в українській мові слова 

«стремління», автору варто  його замінити на українське слово – «прагнення». 

Переконані, що вказівка на стимулююче призначення господарсько-

правової відповідальності та водночас її спрямування на забезпечення правового 

порядку у сфері господарювання є опосередкованим визнанням позитивного 

(заохочувального)  її аспекту. 

Необхідно зазначити, що в умовах стійкої тенденції заперечення самої ідеї 

«позитивної відповідальності», окремі її опоненти власне юридичну 

відповідальність розглядали як таке самостійне правове явище, метою якого є 

охорона правопорядку, відновлення соціальної справедливості [230, с. 43] та 

морально-психологічне перетворення свідомості правопорушника [636, с. 25].  

Вважаємо, що таких аргументів недостатньо для визнання «позитивної 

відповідальності» як самостійного правового явища, оскільки за їх допомогою 

розкриваються лише цільовий аспект призначення юридичної відповідальності як 

правового інституту. А надмірна соціалізація призводить до ерозії її сутності та 

призначення. 

Розвиток правової науки не може ґрунтуватися на аналізі емпіричного 

матеріалу, насамперед нормативної маси (позитивістський підхід). Повинні 
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удосконалюватися загальнотеоретичні конструкції відповідно до реалій сучасного 

права. Тому дослідження юридичної відповідальності потребує комплексного 

аналізу всіх аспектів її прояву, враховуючи як позитивне, так і негативне їх 

тлумачення. 

Передусім, позитивне розуміння відповідальності пов’язане з 

добровільною формою її реалізації, з формуванням правомірної поведінки 

суб’єктів правовідносин.  І як справедливо вказали В.Л. Хачатуров та Р.Г. Ягутян, 

при такому розумінні юридичної відповідальності «акцент із санкції правової 

норми повинен бути переведений на її диспозицію  з точним визначенням прав та 

обов’язків суб’єктів правовідносин» 605 , с. 52. 

Наприклад, вказівкою у ст. 12 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» на ознаки монопольного (домінуючого) становища та 

формулюванням заборони щодо зловживання ним у ст. 13 вказаного Закону, була 

зроблена спроба: а) встановити межу дозволеної поведінки суб’єктів 

господарювання - монополістів; б) відмежувати дозволену поведінку від 

неправомірної поведінки суб’єктів господарювання - монополістів; в) 

сформулювати бажану для держави модель ринкової поведінки суб’єктів 

господарювання – монополістів. 

Ми солідаризуємося із науковою позицією О.О. Іванова в питанні 

існування  позитивної юридичної відповідальності як соціально-правового 

інституту, як об’єктивної реальності, що зумовлена як законодавчою практикою, 

так і соціально-правовою дійсністю в цілому, а позитивне значення такої 

відповідальності полягає у відповідальному ставленні особи до своїх обов’язків 

[179, с. 17]. Адже позитивна відповідальність відображає такий аспект соціальних 

зв’язків і відношень людей, які характеризують процес здійснення наданих прав, 

виконання покладених обов’язків у межах реалізації загальнодозвільного 

принципу правового регулювання та його оцінки з урахуванням інтересів 

суспільства. А це означає, що особа зобов’язана підпорядкувати свою поведінку 



298 

 

 
 

суспільній необхідності та виконувати вимоги, які висуваються до неї 

суспільством. 

Визнання існування позитивної форми юридичної відповідальності 

обумовлює домінування публічного інтересу над приватним в правовому 

механізмі регулювання відносин конкуренції, існування обов’язку для їх 

учасників підпорядкувати власну поведінку суспільній необхідності та 

виконувати вимоги, що пред’являються до них суспільством. Адже відповідно до 

ст. 23 Конституції України кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та 

має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний 

розвиток її особистості. За влучним зауваженням С.М. Кожевнікова, свобода 

людини на реалізацію своїх прав пов’язана з необхідністю узгодження власної 

поведінки із суспільними, правовими вимогами.  Як він наголошує, за даних 

обставин йдеться про відповідальність, пов’язану із активною, ініціативною, 

свідомою, правомірною діяльністю суб’єктів, яка виступає регулятором 

суспільних відносин в теперішньому та майбутньому [207, с. 457-458]. 

Ми глибоко переконані, що зрозуміти сутність такого складного явища як 

юридична відповідальність у відриві від однієї із її форм, на нашу позицію, 

неможливо. Вважаємо, що доцільність концептуального положення про 

взаємозв’язок двох форм відповідальності передусім обумовлене статикою та 

динамікою юридичної відповідальністю в цілому. 

Нами вже зазначалося про те, що на рівні позитивної відповідальності 

окреслюються конкретні права особи та закріплюються  її конкретні обов’язки 

перед суспільством. Така відповідальність перебуває в статичному стані і виконує 

лише превентивну функцію. І лише в разі порушення вимог правових норм, 

невиконання покладених обов’язків, юридична відповідальність виходить із стану 

статики і набуває ознак динамічного явища. Уяву про динаміку надає процес 

застосування до реального правопорушника відповідних заходів  державно-
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примусового характеру. Тому факт вчинення правопорушення слугує поштовхом 

для розвитку та реалізації вже ретроспективної її форми.  

Досить справедливе зауваження висловив В.Н. Кудрявцев стосовно 

розуміння позитивної та негативної відповідальності як єдиного механізму 

правового врегулювання, зверненого до правомірної та неправомірної поведінки 

[260, с. 232]. А це означає, що факт безвідповідальної поведінки є критерієм 

розмежування позитивного та ретроспективного аспектів юридичної 

відповідальності як єдиного явища. Невипадково у літературі безвідповідальність 

є не тільки моральним та етичним поняттям, але й правовим. Це невідповідність 

свідомості і поведінки соціальних суб’єктів суспільно необхідним вимогам, 

нормам етики, моралі і права [329, с. 164].  

Відповідальність, в тому числі господарсько-правова, за правопорушення 

у конкуренції відображає специфіку відносин суб’єктів господарювання з 

державою: з одного боку конкуренція заохочується як запорука прогресу 

суспільства, а з другого, вона стримується у її недобросовісних проявах та 

захищається від «саморуйнації». Тому цільовим призначенням юридичної, 

зокрема і господарсько-правової відповідальності у конкуренції має бути не 

покарання правопорушника, а відновлення порушених правил добросовісної 

конкуренції та утримання її учасників від будь-яких дій, які можуть бути 

кваліфікованими як порушення конкурентного законодавства. Під кутом таких 

наших міркувань набуває особливої актуальної позиція Д. О. Гавриленка щодо 

розуміння соціальної цінності юридичної відповідальності − «вона не тільки 

характеризується попереджувальним та охоронним впливом, але й активним 

стимулюванням соціально корисних видів правомірної поведінки» [88, с. 76]. 

Зазвичай науковці  є одностайними при визначенні характерних ознак 

юридичної відповідальності: її нормативний характер; забезпеченість державно-

примусовою силою; державний осуд діяння та особи, винної в його скоєнні; 

притерпіння правопорушником несприятливих наслідків, які виникли із факту 

правопорушення. Водночас це призвело і до різного розуміння її сутності: 1) 
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відповідальність як здатність давати звіт своїм діям; 2) відповідальність як 

виконання обов’язків на основі притерпіння заходів державно-примусового 

впливу; 3) як притерпіння несприятливих для правопорушника наслідків; 4) як 

міра державного примусу; 5) як позбавлення прав; 6) як покарання винної особи 

та інше. 

Ми також не заперечуємо зв’язку відповідальності з цими категоріями. 

Але чи абсолютний такий зв’язок?  

Наразі найбільш поширеним є розуміння відповідальності як обов’язку 

(моделі поведінки) [277, с. 24; 674, с. 172; 672, с. 231, 233; 279, с. 150; 253, с. 31] 

або ж різновидністю юридичного обов’язку [223, с. 32], чи одну із рис обов’язку 

[57, с. 115-118] чи специфічний обов’язок [561, с. 521] відповідати. Вважаємо, що 

таке розуміння відповідальності не є достатньо обґрунтованим з двох причин.  

По-перше, незалежно від того, чи знає особа про відповідальність, вона 

об’єктивно існує. В якості підтвердження нашої позиції можна навести 

положення ч. 2 ст. 68 Конституції України про те, «що незнання законів не 

звільняє від відповідальності», яке є прикладом презумпції, сформульованій ще в 

римському праві «ignorantia juries, quod quisque tenetur scirenon excusat». По-друге, 

розуміння відповідальності як обов’язку відповідати на стадії охоронювальних 

правовідносин не узгоджується із процесуальними нормами в частині відсутності 

обов’язку особи-правопорушника проти себе свідчити під час розгляду 

конкретної справи. 

Досить оригінальною є позиція В.А. Хохлова, який відповідальність  (він 

досліджує саме цивільно-правову) розглядає як такий особливий правовий стан, 

котрий повинен пояснюватися не обов’язком правопорушника, а можливостями 

(правом) потерпілої особи. Звідси він вносить «інноваційну» пропозицію щодо 

зміни пріоритетів при визначенні центральної фігури в питанні відповідальності – 

особа, права якої порушені. Тому і зміст відповідальності, вважає В.А. Хохлов, 

повинен включати передбачену законом можливість відновити ці права та 

нейтралізувати наслідки правопорушення [612, с.41].  
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З метою зняття «напруги» в розв’язанні проблеми розуміння юридичної 

відповідальності  як обов’язку чи фактичних дій по його виконанню, окремими 

представниками юридичної літератури пропонується відповідальність розглядати 

як органічно цілісну динамічну систему, зміст якої можна змоделювати на зразок 

двоступеневого поступального процесу, першу стадію якого складають 

правовідносини відповідальності, а другу – фактичні дії учасників цього 

правовідношення по реалізації належних їм прав та обов’язків [162, с. 7]. Однак, 

на нашу позицію, таке розуміння юридичної відповідальності не є оригінальним і 

якимось новим, оскільки під таким «завуальованим» кутом юридична 

відповідальність розглядається як правове явище, для якого характерним є стадії 

здійснення. 

Останнім часом слушну конструкцію запропонував Р.Б. Шишка, який 

вважає цивільно-правову відповідальність матеріально-процесуальною 

категорією, де є: матеріальні підстави її виникнення і процесуальний порядок 

застосування; стадії переростання деліктного зобов’язання чи акцесорного 

договірного зобов’язання у юридичну відповідальність; притягнення до такої 

відповідальності – виключна прерогатива суду; така відповідальність настає з 

моменту вступу рішення суду в силу; відповідальність реалізується державною 

виконавчою службою у встановленому законом порядку [640, с. 516-520]. 

Вважаємо, що сутність відповідальності визначається спрямованістю 

відповідного законодавства. Тому зміна акцентів з особи порушника на особу, чиї 

права були порушені при  вирішенні питання застосування господарсько-правової 

відповідальності за правопорушення у конкуренції не є правильним. 

Викладене вище не слід плутати із обов’язком особи щодо дотримання 

правової норми як ознаки самої юридичної відповідальності. Реальна правомірна 

поведінка суб’єкта права характеризує юридичну відповідальність (позитивна її 

форма) і виступає як задоволення тих суспільних та особистих інтересів, заради 

забезпечення яких і встановлювалися норми права. 
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Позитивне та ретроспективне розуміння юридичної відповідальності надає 

підстави для твердження, що вона може існувати як до, так і після вчинення 

правопорушення. Обов’язок є тією сутнісною ознакою, яка іманентно притаманна 

як добровільній, так і примусовій формі  її реалізації. Солідаризуємося із 

позицією проф. В.С Венедиктова, який вказує на онтологічний статус позитивної 

відповідальності як структурний елемент права, його значення для правової 

практики та реальних відносин, а також співвідношення з негативним аспектом з 

точки зору первинності і вторинності [71, с. 44] 

До моменту виявлення правопорушення відповідальність ще має не 

матеріалізований характер і існує у вигляді моделі поведінки – обов’язку бути 

підданим заходам державного примусу, перетерплювання несприятливих 

наслідків, що обумовлені фактом правопорушення та охоплюється дією 

неспростовуваної презумпції знання закону. 

Вважаємо, що обов’язок в праві забезпечується і вмонтовано у 

конструкцію дієздатності та правоздатності,  гарантованій в позитивній формі 

забезпеченням його виконання. При цьому особливо хотілося наголосити, що  

сутність позитивної відповідальності розкривається через відповідальне 

ставлення особи до своїх обов’язків: а) в межах загальних вимог ст. 14 ЦК 

України; б) вимог спеціальних законів; в) інституційних обов’язків. 

З урахуванням вищевикладеного можна стверджувати, що обов’язок є 

частиною змісту правоздатності, обов’язковою складовою дієздатності і  

властивістю, яка притаманна як позитивній, так і ретроспективній формі 

відповідальності учасників правовідносин. Проте з тією різницею, і на цьому 

особливо наголошує Д.А. Ліпінський, що для добровільної (позитивної) форми – 

це обов’язок діяти правомірно, а для примусової (ретроспективної) – обов’язок 

піддатися несприятливим наслідкам, що обумовлені фактом правопорушення 

[279, с. 239]. Іншими словами, як він вважає і ми з цим погоджуємося, різниця 

полягає лише в різному його змісті. 
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У зв’язку з наведеним немає підстав для заперечення тези про можливість 

покладення відповідальності правопорушником на самого себе, без підключення 

примусових заходів [561, с. 21].  Слід відрізняти добровільне виконання обов’язку 

деліквентом з порушення і судовий примус до виконання такого обов’язку як 

форму відповідальності. 

На нашу позицію, категорія «обов’язку» характеризує внутрішній стан 

відповідальності і водночас є внутрішньою властивістю особи-правопорушника. 

Існує позиція, що відповідальність слід розуміти як визнану державою 

здатність суб’єкта права давати звіт про свою протиправну поведінку і притерпіти 

заходи державно-примусового впливу в формі позбавлення благ, що знаходяться 

в його розпорядженні (проф. В.М. Горшенєв) [101, с. 104].  Вважаємо помилковим 

розуміння юридичної відповідальності через категорію «здатності» давати звіт чи 

перетерплювати заходи відповідальності. Однак мати здатність що-небудь 

перетерплювати і  власне перетерплювання є різними явищами. «Здатність (в 

чому б то не було) ніяк не може бути відповідальністю, як не може бути 

відповідальністю здатність нести обов’язки тощо» [561, с. 268]. Тому 

відповідальність є не здатністю, а специфічним деліктним чи акцесорно-

примусовим обов’язком притерпіти негативні правові полишення та обмеження. 

В цілому категорія «здатність» є неприйнятною для відповідальності, 

оскільки пов’язана з деліквентом в частині надання ним інформації про свої дії 

(бездіяльність) в рамках процесуальної форми. А обов’язку надавати звіт 

законодавцем на правопорушника не покладається. Зауважимо, що у праві, на 

наш погляд, неприпустимі алегорії і формулювання із двозначним тлумаченням. 

Аналогічно неприпустимим, на нашу позицію, зводити юридичну 

відповідальність до деліктоздатності особи.  

Стосовно питання про те, що не можна розглядати всі державно-примусові 

заходи в якості мір юридичної відповідальності, в літературі серед авторів існує 

одностайність, а сам державний примус є обов’язковою ознакою охоронювальних 

засобів, що є в арсеналі системи позитивного права  [636 , с. 16]. Однак сама 
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юридична відповідальність в літературі визначена як одна із форм державного 

примусу [223, с. 42] чи спосіб закріплення юридичних обов’язків правопорушника 

притерпіти осуд, обмеження прав матеріального, правового чи особистого 

характеру, та їх реалізація [279, с. 156] або спосіб, за допомогою якого особа 

притягається до відповідальності та несе її  [253, с. 30]. В теорії права державний 

примус витлумачено як один із методів охорони права з боку держави на випадок 

порушення вимог правових норм  [350, с.17-18].  

Державний примус, і на цьому вірно наголошує В.В. Серьогіна, явище 

об’єктивно-суб’єктивне: з точки зору позиції держави він полягає в застосування 

санкцій, а з точки зору відповідальності суб’єктів господарювання − в їх 

обмеженні (вільного волевиявлення) [539, с. 37]. Тому закономірно постають 

питання про співвідношення відповідальності, в тому числі санкцій і заходів 

державного примусу в цілому, та про розмежування обов’язкового і примусового, 

зокрема.    

В силу існуючої позиції про відсутність примусовості за умови, якщо 

обов’язок виконується добровільно [57, с. 85; 34, с. 12-13; 556, с. 23], необхідно 

надати відповідь на два запитання:  а чи всі санкції пов’язані із державним 

примусом? і чи можна окремі із них реалізувати в добровільному порядку? Адже 

якщо всі санкції розглядати через призму примусового стягнення, тоді не буде 

юридичного обов’язку утримуватися від вчинення порушень конкурентного 

законодавства (позитивна відповідальність), а буде лише обов’язок щодо, 

наприклад, відшкодування збитків, сплати штрафних санкції, здійснення 

примусового поділу. 

Найбільш виваженою є позиція І.С. Самощенка, який висловився, що 

примусовість санкцій полягає у примусовості самого обов’язку, який виникає із 

факту правопорушення [527, с. 282]. Вважаємо, що погроза державного примусу 

де-юре існує в регулятивних відносинах у сфері конкуренції, а реалізація 

обов’язку може мати місце як у добровільному, так і у примусовому порядку 

через дію державно-примусових заходів. Власне державний примус має 
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різноманітні форми прояву – пряму чи опосередковану. Однак він базуються на 

праві та пов’язаний із здійсненням основних завдань державної влади.  

Спробуємо проілюструвати механізм дії державного примусу (в прямій чи 

опосередкованій його формах) на прикладі таких видів санкцій, як відшкодування 

збитків, примусовий поділ, адміністративно-господарські штрафи. 

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» особа, якій було заподіяно шкоду внаслідок порушення 

конкурентного законодавства, має право звернутися до господарського суду із 

заявою про її відшкодування. Прихований потенціал державного примусу, що 

закладений у вказаній санкції, опосередкований погрозою у майбутньому для 

правопорушника щодо відшкодування потерпілій особі шкоди , а за окремі види 

правопорушень − у подвійному розмірі та забезпечує добровільну реалізацію 

відповідних обов’язків суб’єктів господарювання не вчиняти антиконкурентних 

узгоджених дій чи узгоджених дій, без отримання відповідного дозволу з боку 

антимонопольних органів, не зловживати монопольним (домінуючим) 

становищем, не здійснювати концентрацію без отримання відповідного дозволу з 

боку антимонопольних органів, не здійснювати обмеження в господарській 

діяльності суб’єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся до 

антимонопольного органу із заявою про порушення конкурентного законодавства 

чи невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов’язань, 

якими було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, 

концентрацію (позитивна відповідальність, яка ґрунтується на конституційному 

принципі − власність зобов’язує).  

Інший приклад – примусовий поділ. Відповідно до ст. 53 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» вказана санкція застосовується за двох 

умов: 1) якщо суб’єкт господарювання зловживає монопольним (домінуючим) 

становищем; 2) і якщо існують для такого поділу організаційні, територіальні та 

технологічні передумови. В ч. 4 вказаного закону врахована особливість порядку 

реорганізації як способу припинення суб’єкта господарювання − її добровільність, 
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шляхом вказівки на те, що реорганізація суб’єкта господарювання, що підлягає 

примусовому поділу, здійснюється на його розсуд за умови усунення 

монопольного (домінуючого) становища цього суб’єкта. 

Прихований потенціал державного примусу при застосуванні цієї санкції 

полягає в тому, що, по-перше, рішення про примусовий поділ органами 

Антимонопольного комітету України приймається за необхідністю створення 

конкурентного ринкового середовища як наслідок подолання монополізму і є 

своєрідною профілактикою зловживань з боку монополіста. Свідченням цього є 

слова ч. 1 ст. 53 Закону України «Про захист економічної конкуренції» – «органи 

Антимонопольного комітету України мають право (виділено автор – Н.М.)  

прийняти рішення про примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає 

монопольне (домінуюче) становище». По-друге, при добровільному невиконанні 

такого рішення, відповідно до ст. 25 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» Комітет має право звернутися до господарського суду з позовом  

про зобов'язання виконати   таке рішення . 

На відміну від відшкодування збитків та примусового поділу, 

безпосередньо заходи державного примусу за порушення конкурентного 

законодавства закладені у штрафних санкціях. Свідченням цьому є встановлення 

законодавцем: 1) граничної межі розміру штрафу за заздалегідь визначені види 

порушень (ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та ст. 21 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»); 2) пені у розмірі 

півтора відсотка від суми штрафу, яка нараховується за кожен день прострочення 

його сплати (ч. 5 ст. 56 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції»). 

Отже, як обтяження в санкціях присутні державно-примусові міри, що 

можуть мати явний чи прихований характер. Однак, як на це звернув увагу С.М. 

Братусь, «юридична відповідальність – це не сам по собі акт примусу, а  

опосередковане ним виконання обов’язку» [57, с. 95]. Звідси, сутність 

відповідальності складає саме обов’язок  їх притерпіти чи їх притерпіння, але не 
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самі примусові міри. Держава як гарант захисту та підтримки добросовісної 

конкуренції встановлює чи санкціонує правила ринкової поведінки та забезпечує 

їх дотримання та виконання. Тому обов’язок особи, яка порушила приписи 

конкурентного законодавства, притерпіти заходи державного примусу, 

адресований до держави в цілому. Звідси відповідальність − це особливий вид 

правовідносин, особливий обов’язок. 

Це ж саме можна сказати і про розуміння юридичної відповідальності як 

несприятливих правових наслідків. Солідаризуємося із позицією Ф.Н. Фактулліна, 

який зауважив, що юридична відповідальність має місце бути на стадії 

охоронювального правовідношення і є обов’язком притерпіти, так і саме 

притерпіння додаткових обтяжень, позбавлень [592, с. 275-290]. Такий обов’язок 

буде мати місце незалежно від того, чи встановлена особа правопорушника, чи ні.  

 Стосовно ж співвідношення категорій «відповідальність» та «покарання» 

варто наголосити, що відповідальність – є обов’язком понести, а покарання – 

притерпіти несприятливі правові наслідки від вчиненого правопорушення, в тому 

числі і у сфері конкуренції. І як вірно зауважує М.Д. Шиндяпіна, відповідальність 

не зводиться до покарання, оскільки може існувати і без нього. Але покарання не 

може бути без відповідальності 636, с. 18. За таких обставин виправданим є 

розуміння покарання не в прямому (кримінальному), а в переносному розумінні 

як притерпіння негативних наслідків у формі сплати адміністративно-

господарського штрафу або конфіскації незаконно одержаного прибутку, оскільки 

сама відповідальність може супроводжуватися і правовідновлювальними 

заходами.  

За справедливим зауваженням С.Л. Кондратьєвої, покарання є суттєвим, 

але не єдиним елементом структури механізму юридичної відповідальності 223, 

с. 34 . Однак правове покарання є наслідком недбалого відношення особи до 

встановлених правил поведінки, і водночас тим засобом впливу, який 

застосовується у випадку наявності факту правопорушення.  



308 

 

 
 

Наведене засвідчує, що відповідальність має за мету не тільки покарання, 

але й попередження правопорушення. При цьому слід пам’ятати, що покарання 

може не бути, але обов’язок буде існувати  певний період часу незалежно від того, 

чи було покарання чи ні. Недарма  у конкурентному законодавстві в залежності 

від виду правопорушення встановлені досить тривалі строки притягнення до 

відповідальності  − п’ять та три роки. Тому зникнення такого обов’язку пов’язане 

із закінченням строків довності притягнення до відповідальності за 

правопорушення у сфері конкуренції чи строками виконання рішення 

антимонопольного органу. 

Вважаємо, що розкрити сутність господарсько-правової відповідальності у 

відносинах конкуренції можливо крізь призму об’єктивно-суб’єктивних чинників. 

Об’єктивний чинник встановлення такої відповідальності відображає інтерес 

держави щодо підтримання та захисту тих правил ринкової поведінки, які є 

складовими правового господарського порядку в Україні в цілому. Вказане 

підтверджується правом антимонопольних органів за власною ініціативою 

розпочати розгляд справи про порушення конкурентного законодавства за 

наявності взаємозв’язку двох обставин: 1) у разі надходження від заявника 

клопотання про можливість настання негативних наслідків, пов’язаних із 

поданням заяви; 2) з метою необхідності захисту його інтересів [464, ч. 1 ст. 36]. 

Суб’єктивний же чинник господарсько-правової відповідальності виявляється в 

особистому ставленні особи до своєї правомірної поведінки (позитивний аспект) 

та тих змін у його правовому статусі, які виникли за результатами застосування до 

нього негативних правових наслідків (негативний аспект). 

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що 

«позитивна» та «ретроспективна» відповідальність є добровільною та 

примусовою формами реалізації юридичної відповідальності, яка має на меті 

відобразити взаємозв’язок диспозиції та санкції правової норми. Завданням 

юридичної відповідальності є не тільки покарання правопорушника, але й 

утримання (відвернення) його від учинення нових правопорушень та 
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стимулювання правомірної поведінки. У зв’язку з цим важливим є визнання за 

позитивною відповідальністю юридичних властивостей. Адже за її допомогою 

відбувається формування соціально активної особи – одного із важливих 

елементів громадянського суспільства та умов існування правової держави, а 

також відбувається підвищення правосвідомості для забезпечення правомірної 

поведінки. Тому в межах позитивної відповідальності юридичному обов’язку 

учасника відносин у сфері конкуренції кореспондує його право не тільки на 

участь у добросовісній конкуренції, але й на державну підтримку та захист у 

сфері конкуренції. А це в свою чергу узгоджується як з концепцією позитивного 

регулювання конкуренції в Україні, так і з загальним принципами 

господарювання зокрема. 

Насамкінець варто наголосити, що запровадження законодавцем дії 

презумпції ефективної (правомірної) конкуренції є об’єктивною передумовою  

визнання самого факту існування позитивної відповідальності. В свою чергу це є 

підґрунтям для реальної оцінки стану конкурентних відносин в межах чинного 

конкурентного законодавства крізь призму відповідальності за неналежне 

виконання його приписів.  

 

4.2 Заходи господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у конкуренції 

 

Виокремлення заходів господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у конкуренції неможливе без проведення чіткого розмежування  

між ними і заходами захисту в цілому та, зокрема,  визначення ролі санкцій в 

охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції.  

Так, наприклад, досліджуючи питання правового захисту від 

антиконкурентних узгоджених дій, О.О. Каштанов зробив висновок про існування 

системи заходів юридичної відповідальності, елементами якої є санкції 

(адміністративно-господарські, господарські, адміністративні) та інші 
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правоохоронні засоби (санкції) − зокрема, примусове припинення 

антиконкурентних дій, зобов’язування  органів влади, місцевого самоврядування, 

адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити 

прийняті ними рішення. До санкцій як заходів юридичної відповідальності він 

відніс: 1) адміністративно-господарські – накладення органами 

Антимонопольного комітету штрафів на суб’єктів господарювання (ч. 1 ст. 251 

ГК України, ст. 52 Закону «Про захист економічної конкуренції»); вилучення 

незаконно одержаного прибутку в судовому порядку (ст. 253 ГК України); 2) 

господарські – відшкодування завданої шкоди у судовому порядку (ст. 255 ГК 

України, ч. 2 ст. 55 Закону «Про захист економічної конкуренції»); 3) 

адміністративні – накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів) 

підприємств (ст. 166-2 КУпАП) на органи державної влади і управління за 

дискримінацію підприємців (ст. 166-3 КУпАП). В якості інших правоохоронних 

засобів (санкцій) розглядаються: примусове (на підставі рішення органу 

Антимонопольного комітету) припинення антиконкурентної дії, зобов’язування 

органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського 

управління та контролю скасувати або змінити прийняті ними рішення чи 

розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями цих органів (ст. 8 Закону «Про 

Антимонопольний комітет», ст. 48 Закону «Про захист економічної конкуренції») 

[192 , с. 11-12].  

Вважаємо, що така позиція О.О. Каштанова заслуговує критики з огляду на 

поверхневість вивчення питання власне системи заходів юридичної 

відповідальності та інших правоохоронних засобів, яка ним «аргументується» за 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, та, як результат, безпідставне 

ототожнення їх із санкціями. Водночас, висловлені автором міркування 

відображають існуючу на законодавчому і теоретичному рівнях тенденцію щодо 

розуміння санкцій як заходів юридичної відповідальності. А це, в свою чергу, 

породжує дискусії щодо юридичної природи примусового поділу: його розуміння 
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як санкції з елементами заходів захисту чи санкції як заходу господарсько-

правової відповідальності у сфері конкуренції. 

Шляхом застосування блоку методів формальної логіки, а також аналізу та 

синтезу, індукції та дедукції спробуємо розібратися у проблемних питаннях 

співвідношення таких понять як санкції, заходи відповідальності та захисту, що є 

методологічно значущими для нашого  дослідження. І тому наведемо основні 

наукові позиції з окресленої вище проблематики. 

Наразі поширеним є розуміння примусового поділу і як санкції, і як 

самостійного засобу (міри) господарсько-правової відповідальності за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції. В підтвердження цієї тези та з 

метою виокремлення серед видів санкцій заходів господарсько-правової 

відповідальності, наведемо основні наукові позиції щодо визначення як правової 

природи примусового поділу, так і розуміння адміністративно-господарських 

санкцій як тих заходів господарсько-відповідальності, котрі можуть 

застосовуватися за вчинення порушень конкурентного законодавства. 

Зокрема, на необхідність виокремлення як заходів юридичної 

відповідальності, так і заходів захисту серед охоронних засобів захисту за 

порушення антимонопольного законодавства також вказала Н.О. Саніахметова. 

Однак, не проводячи чіткого між ними розмежування, вона зазначила, що за його 

порушення можливе застосування заходів адміністративної, цивільно-правової 

відповідальності, а також двох специфічних санкцій у вигляді штрафів, що 

накладаються антимонопольними органами і примусового поділу монопольного 

утворення [531, с. 114, 133; 532, с, 30 ]. Аналогічну позицію стосовно піднятої 

проблеми висловив і С.Б. Мельник [314, с. 150]. Однак, нажаль, ні Н.О. 

Саніахметова, ні С.Б. Мельник не конкретизували санкції за змістом чи за 

функціональною їх спрямованістю. Як результат − і відшкодування збитків, і 

вилучення незаконно отриманого прибутку, і накладення штрафу, і примусовий 

поділ монопольного утворення та інше вони розглядають як заходи 



312 

 

 
 

відповідальності, що свідчить про недостатність відповідного теоретичного 

обґрунтування. 

За результатами детального дослідження системи антимонопольних 

правоохоронних засобів І.І. Туйськ виокремила заходи запобігання, припинення, 

захисту та міри відповідальності і при цьому, на нашу позицію небезпідставно, 

особливо зауважила, що саме останні три групи перерахованих засобів є реакцією 

на протиправну поведінку. До санкцій, як заходів відповідальності, вона віднесла 

лише накладення штрафу та примусовий поділ монопольних утворень і особливо 

наголосила, що при застосуванні мір відповідальності суб’єкти примушуються до 

виконання нового обов’язку [581, с. 7-10; 582, с. 9, 11-12].  Така  наведена 

авторська позиція узгоджується із концептуальним положенням про додатковий 

характер обов’язку, що виступає у формі відповідальності  [186, с. 36; 111, с. 268; 

168, с. 7, 10].  

Отже, Н.О. Саніахметова, С.Б. Мельник та І.І. Туйськ  примусовий поділ 

розглядали водночас і як санкцію, так і засіб юридичної відповідальності за 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Аналогічні 

погляди щодо окресленої проблеми також висловили С.С. Валітов [62, с. 199-200], 

О.В. Безух [37, с. 252-253]. 

Частково погоджуючись із поглядами вказаної вище групи авторів (за 

виключенням розуміння примусового поділу як заходу господарсько-правової 

відповідальності), ми повністю поділяємо позицію І.І. Туйськ щодо 

організаційного характеру наведеної санкції по відношенню до суб’єкта 

господарювання, застосування якої забезпечує посилення конкуренції на 

конкретному товарному ринку [582, с. 11-12]. А це вже є орієнтиром для визнання 

за примусовим поділом властивостей саме заходів захисту в системі 

правоохоронних засобів у сфері конкуренції. 

До прикладу, на позицію окремих російських науковців примусовий 

поділ/виділ (мається на увазі конкурентне законодавство РФ) слід розглядати як 

захід цивільно-правової відповідальності (П.М. Владімірова) [79, с. 146-147 ] або 
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як новий вид відповідальності (Т.Ю.Заріпова) [167, с. 145]. І навпаки, лише як 

додатковий захід відповідальності у сфері економічної конкуренції (додаткового 

заходу примусу) розглядає примусовий поділ вітчизняна дослідниця О.О. 

Бакалінська [28, с. 270-271]. Зауважимо, що Д. М. Лук’янець взагалі наголошує, 

що примусовий поділ  як додатковий захід відповідальності може застосовуватися 

виключно разом із накладенням штрафу [287, с. 80].  

З останнім твердженням важко погодитись з огляду на відсутність прямих 

приписів стосовно одночасного застосування і штрафу, і примусового поділу за 

зловживання суб’єктом господарювання своїм монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку. Більше того, якщо  взяти до уваги зміст ч.1 ст. 53 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», то її структурні елементи 

(«органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення» 

(диспозиція), «якщо суб’єкт господарювання зловживає монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку (гіпотеза), «про примусовий поділ суб’єкта 

господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище (санкція)), 

доходимо висновку, що примусовий поділ  може бути предметом окремого 

(самостійного) рішення антимонопольного органу. 

О.Т. Зима взагалі пропонує розглядати примусовий поділ монопольного 

утворення, штраф, вилучення незаконно отриманої виручки, безоплатне 

вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням  або копій виробів 

іншого суб’єкта господарювання, офіційне спростування за рахунок порушника 

поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей як різновид 

адміністративних стягнень, що застосовуються до юридичної особи і які 

спираються завжди спираються на санкції [170, с. 113, 120, 142  ]. 

Навпаки, намагаючись провести розмежування між заходами захисту та 

заходами відповідальності як самостійного виду правоохоронних засобів, І.А. 

Шуміло серед останніх, як і серед заходів захисту, примусовий поділ не згадала. 

При цьому, і ми з цим погоджуємося, до заходів відповідальності вона відносить 

господарські санкції у вигляді штрафу, стягнення до державного бюджету 
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незаконно одержаного прибутку та, як додатковий захід, вилучення товарів з 

неправомірно використаними позначеннями та копій виробів іншого 

господарюючого суб’єкта, а до заходів захисту − рішення, наприклад, про 

припинення антиконкурентних узгоджених дій між підприємцями, про 

скасування або зміну Антимонопольним комітетом України та його 

територіальними відділеннями  неправомірних рішень органів влади та 

самоврядування, які прийняті без погодження з Комітетом (відділеннями) в 

питаннях демонополізації економіки та розвитку конкуренції [648, с. 43-45, 167-

168 ]. Однак, нажаль, поділяючи господарські санкції на господарсько-

управлінські (штрафні), компенсаційні та конфіскаційні, та в супереч із власне 

сформульованим визначення відповідальності як охоронні правовідносини, що 

виникають між компетентним державним органом та правопорушником у зв’язку 

із застосуванням до суб’єкта антиконкурентного правопорушення примусових 

штрафних санкцій (виділено нами – Н.М) у встановленому процесуальному 

порядку, І.А. Шуміло фактично цим самим її ототожнила із поняттям «санкція» в 

цілому. Вочевидь логічно можна припустити, що з мотивів обережності 

примусовий поділ ймовірно відноситься нею до заходів захисту, на що вказує 

слово «наприклад». Але це лише наші припущення. Нажаль, правова природа 

примусового поділу авторкою так і не визначена. 

По − перше, на нашу позицію відсутність одностайності в наукових 

позиціях щодо визначення заходів господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у сфері конкуренції та їх змішування із заходами 

відповідальності, зокрема і щодо правової природи примусового поділу, 

обумовлена змістом ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

та ст. 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Так, серед 

видів рішень, які можуть застосуватися антимонопольними органами за 

результатами розгляду відповідних справ, зокрема виокремлюються: 1) за 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції: визнання вчинення 

порушення; припинення порушення; визнання суб’єкта господарювання  таким, 



315 

 

 
 

що займає монопольне (домінуюче) становище, накладання штрафу; блокування 

цінних паперів; примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає 

монопольне становище; 2) за порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції: визнання факту  недобросовісної   конкуренції; 

припинення недобросовісної конкуренції; офіційне спростування  за  рахунок  

порушника  поширених  ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;  

накладання штрафів. 

 Вважаємо, що у такий спосіб законодавець вказав на можливі заходи 

впливу до правопорушника конкурентного законодавства або шляхом 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності або із 

застосуванням інших мір захисту, в тому числі у формі господарсько-правових 

санкцій.  У зв’язку із цим цілком слушним є критичне зауваження Д. М. Лук’янця 

до редакції ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з 

приводу фактичного змішування в ній поняття «рішення» як процесуального 

документа та «рішення» як змісту цього документа [287, с. 79].  

По − друге, віднесення примусового поділу монопольного утворення до 

міри господарсько-правової відповідальності продиктовано, як ми вважаємо, 

розміщенням ст. 53 «Примусовий поділ» у Розділі VIII Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», який має назву «Відповідальність за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції».  

Наслідуючи законодавця та схиляючись до існуючої у науці тенденції 

щодо розуміння відповідальності крізь призму застосування санкцій, судові 

органи також сповідують «ідею» розуміння примусового поділу як заходу 

відповідальності. Так, у порядку інформації та для врахування у розгляді справ 

Вищий господарський суд звернув увагу, що одним із видів відповідальності за 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем  відповідно до ст. 53 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» є примусовий поділ 

суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище [449, п. 

1]. При цьому Вищий спеціалізований господарський суд наголошує, що таке 



316 

 

 
 

зловживання згідно з п.2 ч.1 ст.50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» визнається тим порушенням, яке тягне за собою передусім 

відповідальність, встановлену Законом. Зокрема, згідно з абз.2 ч.2 ст. 52 вказаного 

Закону, до суб’єкта, який зловживає монопольним (домінуючим) становищем на 

ринку застосовуються штрафи, які за своєю природою є адміністративно-

господарськими. 

Якщо ж слідувати логіці законодавця та тенденцій розгляду справ 

господарськими судами в частині визнання примусового поділу (поряд із 

можливістю застосування адміністративно-господарського штрафу) в якості 

заходу господарсько-правової відповідальності, можна припустити, що за одне й 

те ж порушення, вчинене у формі зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку, суб’єкт господарювання може бути двічі притягнутий до 

відповідальності одного виду і за одне й те саме правопорушення. На наш погляд 

виникають великі сумніви щодо відповідності такої правової ситуації приписам 

ст. 61 Конституції України. Окрім цього відкритим залишається питання про 

критерій, за яким антимонопольний орган вирішує питання про застосування 

відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем у 

формі штрафу та/чи у формі примусового поділу?   

Наведене нами вище ще раз підкреслює дискусійність питань про 

співвідносність понять  «санкція» та «відповідальність», а головне − визначення 

місця заходів господарсько-правової відповідальності, санкцій та заходів захисту 

у внутрішній організації правоохоронного механізму у сфері конкуренції з точки 

зору їх функціонування як окремих елементів, так і системи загалом. Як вірно 

відзначається у літературі, в сфері господарювання потреба в охоронювально-

правовому регулюванні визначається необхідністю забезпечення правового 

господарського порядку в Україні [632, с. 51]. 

Власне віднесення відповідальності до правоохоронної сфери ні у кого на 

сьогодні не викликає сумніву. Так само беззаперечним залишається розуміння 

санкції як структурного елементу правоохоронної норми, умови застосування якої 
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завжди містяться у складі правопорушення та фіксуються у гіпотезі правової 

норми.  

За результатами правового аналізу наукових позицій представників різних 

галузей права з окреслених вище питань [242, с. 178-184], є підстави 

стверджувати, що заходи господарсько-правової відповідальності, санкції та 

заходи захисту у конкуренції є важливими складовими елементами структури 

внутрішньої організації правоохоронного механізму, кожен з яких відіграє 

важливу роль в механізмі функціонування правоохоронного блоку механізму 

правового регулювання  відносин конкуренції. В сукупності вони забезпечують 

досягнення мети конкурентного законодавства та виконання його завдань в 

умовах розбудови соціально спрямованої економіки.  

Формулюючи положення про необхідність розмежування правових 

категорій «заходи захисту прав», «заходи відповідальності» та «санкції»,  С.Ю. 

Гапало запропонувала  «заходи захисту» розглядати як в широкому (власне 

заходи захисту прав), так і вузькому (заходи відповідальності та санкції) їх 

розуміннях [93, с. 9]. Однак, вважаємо, що із такою позицією важко погодитися з 

огляду на внутрішню будову правоохоронного блоку механізму правового 

регулювання і визнання функціональної спрямованості кожного із його елементів: 

санкції, заходів відповідальності та захисту. Тим більше, що С.Ю. Гапало досить 

вірно зауважила, що заходи захисту застосовуються у випадку оспорювання чи 

невизнання права, тоді як заходи відповідальності та санкції лише у випадку його 

порушення [93, с. 9]. В свій час Т.Б. Шубіна також вказала на необхідність 

розрізняти «заходи юридичної відповідальності» та «заходи захисту». І хоча всі 

вони, як вважає автор, повинні охоплюватися категорією «захисту прав», за 

змістом, призначенням та їх здійснення ці заходи різняться 646, с. 17 . 

Відповідальність як правове явище тісно пов’язана із охоронювальними 

правовідносинами. Як закономірний етап реалізації правової норми, охоронні 

правовідносини нею не вичерпуються, оскільки їх різновидність залежить від 

різновидності охоронних норм в цілому. При цьому вважаємо, що зміст відносин 
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відповідальності напряму залежить від обсягу тих прав та обов’язків, які виникли 

із факту правопорушення. Тому алгоритмом відносин відповідальності є 

безпосередньо «спричинення – зазнавання». Інші ж охоронні правовідносини, які 

виникли в сфері захисту прав, передбачають примусову реалізацію тих обов’язків, 

які хоча і існували в регулятивних правовідносинах, але не були  добровільно в 

них виконані. 

З огляду на презентовані вище міркування вважаємо, що відповідальність в 

цілому, та господарсько-правова, зокрема, є своєрідною альтернативою правового 

регулювання в правоохоронній сфері, за допомогою якої одночасно здійснюється 

відновлення порушених прав і правопорядку. Солідаризуємося із науковою 

позицією А.О. Чукрєєва щодо розуміння захисту та відповідальності як 

самостійних правових функцій, які охоплюються системною функцією охорони та 

різняться за своєю соціальною роллю 627, с. 170. Тому ця частина 

дисертаційного дослідження методологічно ґрунтується на розмежуванні за 

функціонально-цільовою ознакою правоохоронних заходів на заходи захисту та 

міри відповідальності. Водночас і господарсько-правова відповідальність, і заходи 

захисту є способами захисту, про що свідчать ч. 2 ст. 16 ЦК України та ч.2 ст.20 

ГК України. 

Як вірно наголошується окремими авторами, санкцію необхідно 

розглядати у статиці та динаміці: у статиці – це частина юридичної норми; у 

динаміці – конкретна відповідь  на вчинене правопорушення [519, с. 187]. 

За характером несприятливих наслідків для правопорушника санкції 

прийнято поділяти на правовідновлювальні (компенсаційні) та штрафні 

(каральні). З огляду на це слушними, на нашу позицію, є міркування О.Р. 

Корнілова, що в реальному житті юридична відповідальність виступає в якості 

певного виду відповідальності, а види відповідальність (мається на увазі 

правовідновлювальна (майнова) та штрафна (каральна)) різняться за підставами 

виникнення, порядком здійснення та функціями [230, с. 18-19]. 
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Нажаль, одні вчені вважають, що поняттям відповідальності охоплюються 

як каральні, так і правовідновлювальні санкції [278, с. 96; 57, с. 122, 130], інші − 

правовідновлювальні санкції поряд із штрафними можуть розглядатися як заходи 

відповідальності за умови, якщо їх застосування відповідає відповідним умовам 

настання відповідальності (наявність вини та інше) [261, с. 296], або ж 

відповідальність пов’язана лише із каральними санкціями, а тому потрібно 

проводити розмежування між заходами відповідальності та заходами захисту [23, 

с. 36-47; 13, с. 215, 222; 296, с. 149; 206, с. 4-5, 9-13; 251, с. 11; 636, с. 25]. 

Беручи до уваги факт неоднорідності санкцій з огляду на присутність в них 

і заходів юридичної відповідальності, і заходів захисту, і попереджувальних 

заходів, і заходів припинення правопорушення 573, с. 15, доходимо висновку, 

що існування санкцій опосередковує механізм реалізації заходів господарсько-

правової відповідальності та, в окремих випадках – заходів захисту у сфері 

конкуренції в якості їх підвиду. Завдяки санкціям внутрішня організація 

правоохоронного механізму, яка представлена заходами відповідальності та 

захисту, характеризується функціональною єдністю. 

Так, нормами конкурентного законодавства передбачена можливість 

застосування таких видів санкцій: 1) накладення штрафів [464, ст. 52; 463, ст. 21]; 

2) вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) [107, ст. 253]; 3) 

примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) 

становище на ринку [464, ст. 53]; 4) адміністративні штрафи [464, ст. 54]; (5) 

відшкодування шкоди [464, ст. 55; 463, ст. 24]; 6) вилучення товарів з 

неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб’єкта 

господарювання [463, ст. 25];  7) спростування неправдивих, неточних або 

неповних відомостей  [463, ст. 26]. 

За своєю правовою природою наведені вище санкції є неоднорідними і за 

галузевою приналежністю характеризуються господарсько-правовими, цивільно-

правовими, адміністративно-правовими. Такий підхід є виправданим і надає 

можливість  для субсидіарного застосування вказаних санкцій. 
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Також слід мати на увазі, що як самостійного об’єкта кримінального 

переслідування за законодавством України можуть бути діяння, які, зокрема за 

формальними ознаками торкаються сфери недобросовісної конкуренції. Однак за 

таких обставин мову варто вести не про санкції, що застосовуються за порушення 

саме конкурентного законодавства, а про санкції за злочини проти власності. 

Наприклад, відповідно до КК України [256] до фізичної особи можуть бути 

застосовані покарання у вигляді штрафу (ст. 231 «Незаконне збирання з метою 

використання або використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю»), які в окремих випадках можуть поєднуватися з 

конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які 

спеціально використовувалися для її виготовлення або з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

(ст. 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару») або тільки з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років (ст. 232 «Розголошення комерційної або банківської 

таємниці»).  В залежності від виду  злочину та з урахуванням ступеня його 

тяжкості розмір штрафу може варіювати від однієї тисячі до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

З огляду на викладене заслуговує на критику наукова позиція З.М. 

Борисенко, яка до системи відповідальності за порушення конкурентного 

законодавства, поряд із штрафами, адміністративною відповідальністю, 

відшкодуванням завданих збитків, примусовим поділом монопольного утворення, 

також відносить і кримінальну відповідальність, і визнання недійсними актів 

органів влади, у тому числі скасування державної реєстрації суб’єкта 

господарювання, який був створений із порушеннями вимог цього законодавства 

[53, с.9].  З першого погляду вбачається грубе нехтування змісту усталених у 

теорії права понять та категорій: «відповідальність», «види та форми 

відповідальності», «санкції», «заходи/способи захисту». Нажаль, такий 
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концептуальний підхід до системи санкцій за порушення конкурентного 

законодавства сприйнятий О.О. Бакалінською [28, с. 256]. 

Отож, з урахуванням викладеного нами вище і правового аналізу 

відповідних положень конкурентного законодавства та свідомо уникаючи 

наукової дискусії щодо необхідності віднесення адміністративно-господарських 

санкцій до адміністративної відповідальності [202, с. 207; 84, с. 290-295; 83], є 

підстави стверджувати, що в переважній більшості санкції за правопорушення у 

сфері конкуренції реалізуються у формі адміністративно-господарських санкцій. 

Їх умовно можна згрупувати на такі види: 

- адміністративно-господарські санкції, в яких закладені заходи 

майнового впливу штрафного (конфіскаційного) характеру: а) сплата 

адміністративно-господарського штрафу відповідно до ст.52 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» та  ст. 21 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» та; б) вилучення незаконно одержаного прибутку 

(доходу) відповідно до ст. 253 ГК України; 

- адміністративно-господарські санкції, в яких закладені заходи 

організаційного впливу на діяльність особи з метою повного усунення причин 

вчиненого правопорушення: а) примусовий поділ суб’єкта господарювання, що 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку (ст. 53 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції»); б) вилучення товарів з неправомірно 

використаним  позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання (ст. 

25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»); в) 

спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей  (ст. 26 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). На позицію О.Т. Зими 

останнє є специфічним правовідновлюючим заходом  170, с. 38-39.  

Незважаючи на приписи ст. 241 ГК України про штраф як 

адміністративно-господарську санкцію, у літературі іноді такі штрафи іменують 

як особливий вид економічної відповідальності [121, с. 176], або як господарсько-
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управлінські санкції, а стягнення до державного бюджету незаконно одержаного 

прибутку − конфіскаційні господарсько-правові санкції 648, с. 167. 

Водночас не можна погодитися із твердженням С.Б. Мельник, що органи 

Антимонопольного комітету України не можуть звертатися до суду з позовом про 

вилучення  прибутку, незаконно отриманого суб’єктами господарювання в 

результаті порушень конкурентного законодавства 314, с. 157. Хоча в ст. 25 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України» прямо не вказано на 

можливість звернення до суду із таким видом позову, саме слова «з інших 

підстав, передбачених законом» таку можливість легалізують.   

Антимонопольні органі мають право пред’явити позов про вилучення 

незаконно отриманого прибутку суб’єкта господарювання, котрий вчинив 

правопорушення у сфері конкуренції і на підставі ст. 240 ГК України та/або ст. 

253 ГК України. Хоча, варто зауважити, що ст. 240 ГК України, як і весь розділ 27 

ГК України «Адміністративно-господарські санкції» є об’єктом критики на 

предмет непрофесійного підходу. Тому ми солідаризуємося із справедливою 

критикою ст. 240 ГК України В.І. Коростеєм на предмет не визначеності 

закріпленого законодавством порядку (механізму) реалізації відповідальності за 

порушення вказаних правил [232, с. 68], що в свою чергу ускладнює процес її 

застосування при вирішенні конкретних справ. 

Виникнення у суб’єкта господарювання, який порушив вимоги 

конкурентного законодавства, негативних наслідків організаційного характеру, 

може мати місце за результатами застосування і інших адміністративно-

господарських санкцій, про які прямо або опосередковано зазначається у 

конкурентному законодавстві. Застосування таких санкцій обумовлено 

необхідністю повного усунення причин вчинення правопорушень у сфері 

конкуренції. Так, якщо концентрація призводить чи може призвести до 

монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній 

його частині, орган Комітету може звернутися до суду із заявою (позовом) про 

визнання недійсними угод, рішень, інших актів,  відповідної   установчої  угоди  
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про  створення суб’єкта господарювання та скасування його державної реєстрації 

382, п. 6.3, а згідно законодавчо оновленій у цій сфері термінології – 

припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.  Відповідно до приписів ч. 1 

ст. 239 та ст. 247 ГК України ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність 

якого суперечить закону чи його установчим документам є адміністративно-

господарською санкцією, що може застосовуватися до суб’єкта господарювання 

за порушення вимог закону, а у нашому випадку – вимог конкурентного 

законодавства щодо здійснення концентрації. Реалізація такої санкції відбувається 

виключно у судовому порядку. 

Іншим прикладом є можливість прийняття органом Антимонопольного 

комітету України рішення про блокування цінних паперів, про що зазначається у 

ч.1 ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Однак 

застосування такої санкції безпосередньо здійснюється  реєстроутримувачем за 

рішенням відповідного антимонопольного органу 380, п. 21.1.   

У разі порушення суб’єктами господарювання конкурентного 

законодавства Антимонопольний комітет України має право вносити  до  органів 

виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду  

подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю  суб’єктів  господарювання 432,  п. 13 ч. 1. ст. 

7. Як результат, стосовно до таких суб’єктів може відбутися застосування 

індивідуального режиму господарювання або тимчасове зупинення 

зовнішньоекономічної діяльності 468, ст. 37  чи анулювання ліцензій 471, ст. 

21. Вказані заходи  відповідно до ч. 1 ст. 239 та ст. 245 ГК України також є 

різновидами адміністративно-господарських санкцій. При цьому слід зауважити, 

що на відміну від рішення про блокування цінних паперів, безпосереднє 

застосування таких санкцій окреслює межі компетенції не антимонопольного 

органу, а відповідних органів виконавчої влади,  органів місцевого 

самоврядування до яких вноситься подання.  



324 

 

 
 

Безспірним залишається те, що підставою для прийняття 

антимонопольним органом рішення про блокування цінних паперів 

(адміністративно-господарська санкція), внесення подання щодо анулювання 

ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю  

суб’єктів  господарювання є встановлення факту вчинення дій, визначених 

законодавцем як порушення конкурентного законодавства. Однак технічне 

забезпечення механізму реалізації (застосування) адміністративно-господарської 

санкції про блокування цінних паперів відбувається в межах компетенції 

реєстроутримувача.  

Рішення щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю  суб’єктів  господарювання приймається 

виключно на підставах, передбачених у спеціальному законодавстві. Вони є 

своєрідним «бланкетним» продовженням дії норм конкурентного законодавства в 

частині повного усунення причин вчинення правопорушень.  

Ефективність норм конкурентного законодавства і норм спеціального 

законодавства напряму залежить від їх узгодженості. Тим більше, що в межах 

проголошеного в ст. 19 Конституції України правового порядку публічні органи 

та їх посадові особи повинні діяти в межах приписів, встановлених у чинному 

законодавстві. Так, якщо відповідно до ст. 37 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» застосування до суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності 

індивідуального режиму ліцензування має місце у випадках порушення такими 

суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України (виділено нами – 

Н.М.), що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок  здійснення 

зовнішньоекономічних  операцій, то в ст. 21 Закону України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності» серед підстав для анулювання ліцензії 

жодного натяку на порушення конкурентного законодавства немає. А тому 

виникає питання про механізм реалізації відповідних подань антимонопольних 

органів. Тим більше ці подання є обов’язковими для розгляду їх адресатами.  
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Водночас що робити, якщо такі подання ігноруються компетентними органами 

законодавець відповіді не дає? 

З огляду на викладене пропонуємо ст. 21 Закону України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» доповнити ч. 9 у редакції 

такого змісту:  «У разі порушення ліцензіатом законодавчих актів України про 

захист економічної конкуренції, орган ліцензування за поданням органів 

Антимонопольного комітету України має право прийняти рішення про 

анулювання ліцензії». 

Зазвичай адміністративно-господарські санкції за правопорушення у 

конкуренції реалізуються у позасудовому порядку в межах компетенції 

відповідного органу Антимонопольного комітету України, наприклад накладення 

адміністративно-господарського штрафу на суб’єктів господарювання. Інші − 

реалізуються в судовому (шляхом пред’явлення антимонопольним органу позову 

до суду) та позасудовому (шляхом прийняття компетентним органом на підставі 

рішення чи подання антимонопольного органу). 

Водночас помилковим буде розуміння перерахованих вище 

адміністративно-господарських санкцій в якості заходів господарсько-правової 

відповідальності, оскільки їх застосування пов’язане лише із порушенням 

положень конкурентного законодавства. При цьому слід зауважити, що не при 

будь-якому порушенні, а лише при такому, яке передбачає застосування 

адміністративно-господарських санкцій штрафного (карального) характеру в 

передбаченому законом порядку. Тому вважаємо, що зміст господарсько-правової 

відповідальності у сфері конкуренції розкривається саме через конкретні 

покарання майнового характеру. 

Стосовно механізму їх реалізації варто зазначити, що адміністративно-

господарських штраф застосовується у позасудовому порядку, тобто в межах 

компетенції органів Антимонопольного комітету України. Д.М. Лук’янець вірно 

підкреслив, що штраф як захід юридичної відповідальності має каральну мету, 

оскільки «кара не може бути самоціллю, ця його властивість використовується 
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переважно з превентивною метою щодо інших правопорушень» [288, с. 13]. І 

навпаки, як форма конфіскації, вилучення незаконно одержаного прибутку 

(доходу) здійснюється виключно у судовому порядку.  

Слід також звернути увагу і на те, що на обчислення розміру штрафу 

відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

може впливати розмір незаконно одержаного прибутку. Якщо ж під час розгляду 

справи і винесення рішення він встановлюється, то логічним є звернення 

антимонопольних органів до суду з позовом про його вилучення. А відповідно до 

ч. 3 ст. 241 ГК України дозволяється одночасне застосування як адміністративно-

господарського штрафу, так і безоплатне вилучення прибутку (доходу), 

одержаного суб’єктом господарювання внаслідок порушення правил здійснення 

економічної конкуренції.  

З огляду на відсутність у конкурентному законодавстві прямих приписів 

щодо адміністративно-господарського штрафу, не можемо погодитись із позицією 

І.А. Шуміло стосовно обов’язковості застосування господарсько-правових 

санкцій за порушення конкурентного законодавства, що є відмінним від цивільно-

правових та адміністративних заходів відповідальності. Однак погоджуємося із її 

твердженням, що притягнення до господарсько-правової відповідальності має 

преюдиціальне значення для застосування  компенсаційних заходів господарсько-

правового та цивільно-правового характеру [649, с.13] 

Загальноприйнятим є розуміння того, що заходи, закріплені у санкції 

(правовідновлювальні, організаційні, штрафні тощо) застосовуються за 

правопорушення. Однак, на наш погляд, слід чітко розмежовувати підстави 

застосування заходів відповідальності, санкції та заходів захисту. Так, підставою 

застосування відповідальності є встановлення факту правопорушення шляхом 

доведення кваліфікуючих його ознак (елементів складу правопорушення). 

Підставою застосування санкції правової норми, як і мір захисту, є дія 

(бездіяльність), яка відхиляється від встановленого конкурентним законодавством 

правопорядку на ринку. При цьому їх застосування не передбачає дотримання 
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умов господарсько-правової відповідальності. До таких санкцій належать: 1) 

примусовий поділ; 2) вилучення товарів з неправомірно-використаним 

позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання на підставі 

рішення суду; 3) спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей; 

4) блокування цінних паперів; 5) застосування індивідуального режиму 

господарювання або тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності; 6) 

анулювання ліцензій; 7) ліквідація суб’єкта госопдарювання.  

Вважаємо за доцільне перераховані вище санкції іменувати як 

організаційні заходи адміністративно-господарського характеру, які 

застосовуються в межах компетенції антимонопольного чи іншого органу 

(державної влади чи місцевого самоврядування) в судовому та/або позасудовому 

порядку. За влучним зауваженням О.А. Заярного, специфіка окремих заходів 

організаційного впливу (мова йде про адміністративно-господарські санкції) 

виявляється у виникненні нових організаційно-господарських відносин у 

результаті застосування санкцій [168, с. 15]. 

Як правило, адміністративно-господарські санкції як заходи захисту 

застосовуються за необхідністю створення конкурентноздатної ринкової ситуації, 

створення передумов для попередження порушень конкурентного законодавства, 

відновлення порушених майнових прав або ж як один із способів захисту 

порушених прав та інтересів учасника ринкового змагання.   

Таку нашу позицію підтвердимо примусовим поділом суб’єкта 

господарювання, з приводу якого не існує однозначних підходів до визначення 

його правової природи. І на це ми вже звертали увагу у попередній частині 

роботи.  

Винятковий характер цієї міри захисту підкреслюється тим, що 

примусовий поділ передусім застосовується задля повного усунення причин 

порушень, вчинених суб’єктом господарювання у формі зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку, свідченням чого є положення 

ч. 4 ст. 53 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: «реорганізація 
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…здійснюється …за умови усунення монопольного (домінуючого) становища 

цього суб’єкта господарювання на ринку».  

На справедливість такого нашого твердження наведемо кілька фактів.  

По-перше, в межах виконання покладених на органи Антимонопольного 

комітету України завдань вони мають право відповідно до ст. 48 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» приймати обов’язкові до виконання 

рішення, зокрема, про визнання вчинення порушення, про припинення та про 

усунення його наслідків. Однак, прийняття таких рішень не завжди призводить до 

повного усунення причин зловживання суб’єктом господарювання своїм 

виключним становищем на ринку.  

По-друге, в Україні застосування примусового поділу пов’язується лише із 

1995 роком, коли Донецьке територіальне відділенням Антимонопольного 

комітету України зобов’язало ЗАТ «Донмолпром» припинити правопорушення, 

вчинене у формі зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 

А саме – нав’язування умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне 

становище, нав’язування додаткових умов договору, що не відносяться до 

предмета договору, зокрема, включення в односторонньому порядку  до договорів 

поставки готової молочної продукції в роздрібну торгову мережу умов додаткової 

сплати за використання комп’ютерної техніки, придбання товарів, миття 

автомобілів, амортизацію тари тощо. При перевірці виконання розпорядження 

відділенням виявилось, що умови договорів так і не були приведені у 

відповідність із антимонопольним законодавством. У зв’язку з цим на підставі ст. 

16 «Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (наразі це ст. 53 

Закону України «Про захист економічної конкуренції») державним 

уповноваженим Комітету було прийнято постанову про примусовий поділ ЗАТ 

«Донмолпром». Наведений приклад засвідчує, що його примусовий поділ як 

санкція повинна застосовуватися лише за умови її ефективності та доцільності. 
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По-третє. Примусовий поділ завжди пов’язаний з певними витратами для 

суб’єкта господарювання, зачіпає інтереси його працівників та/або 

засновників/акціонерів. Отже, починаючи з 1995 року Антимонопольний комітет 

України разом із Фондом державного майна, Міністерством економіки, 

галузевими міністерствами та відомствами почав застосовувати інші заходи не 

примусового характеру, пов’язані з реалізацією принципу проведення 

демонополізації як передумови реструктуризації чи приватизації господарюючих 

суб’єктів в цілому. 

По-четверте, наше розуміння примусового поділу як санкції, в якій 

закладені саме міри захисту конкуренції, підтверджується позицією російського 

законодавства. Зокрема, відповідно до ст. 38 Федерального закону № 135-ФЗ 

«Про захист конкуренції» в редакції від 02.07.2013 р. тільки суд в цілях розвитку 

конкуренції за позовом антимонопольного органу (по відношенню до кредитної 

організації за позовом антимонопольного органу за погодженням з Центральним 

банком РФ) має право прийняти  рішення про примусовий поділ чи виділення 

комерційної організації чи некомерційної організації, яка здійснює діяльність, що 

приносить їй дохід, у разі систематичного здійснення ними монополістичної 

діяльності, якщо виконується сукупність умов, перерахованих у ч.2 вказаної 

статті. 

Тому невипадково, що окремі представники російської юридичної думки 

примусовий поділ/виділ оцінюють не як захід відповідальності, а як правову 

форму демонополізації економіки та розвитку конкуренції (П.В. Каменєва) [184, 

с. 138], як наслідок зловживання домінуючим становищем на ринку (Н.Ю. 

Четвергова) [626, с. 34,46], як особливу міру впливу на структуру ринку, яка може 

бути використана у випадку, коли інші засоби вже неефективні (Є.Ю. Борзило) 

[51, с. 190].  

З урахуванням вищевикладеного вважаємо, що за правовою природою 

примусовий поділ суб’єкта господарювання, який зловживає монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку, є публічно-правовою санкцією, за 
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допомогою якої реалізують міри захисту сукупності інтересів у конкуренції: 1) 

публічного інтересу, що обумовлений дією сформульованої у преамбулі до 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» презумпції ефективної 

(правомірної) конкуренції; 2) суспільного інтересу, що обумовлений необхідністю 

забезпечення нормами конкурентного законодавства права споживачів на вільний 

вибір товарів, послуг на ринку, продавців; 3) інтересів учасників відносин у 

конкуренції. Стосовно ж форми вираження, примусовий поділ є такою 

немайновою санкцією, котра обумовлює виникнення для монополіста 

організаційних ускладнень, пов’язаних із процесом його реорганізації у формі 

поділу за рішенням органів Антимонопольного комітету України.  

Інший приклад. Санкція у формі вилучення товарів з неправомірним 

позначенням або копій іншого господарюючого суб’єкта є, на перший погляд, 

досить схожою до вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) за своєю 

конфіскаційною спрямованістю. В обох випадках предмет вилучення − товари чи 

прибуток (доход), перебуває у власності суб’єкта господарювання. Однак у 

випадку вилучення товарів з неправомірним позначенням або копій іншого 

господарюючого суб’єкта має місце посягання на права промислової чи 

інтелектуальної власності. 

Так, в одному із інформаційних листів Вищий господарський суд України 

звернув увагу на те, що вирішуючи спори у справах щодо вилучення товарів з 

неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта 

господарювання господарським судам необхідно в кожному конкретному випадку 

з’ясовувати, чи може бути можливість змішування з діяльністю іншого суб’єкта 

господарювання усунена в інший спосіб, ніж вилучення товарів чи копій виробів, 

і приймати рішення про таке вилучення лише за відсутності іншого способу 

захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єкта господарювання, який 

звернувся по такий захист [459, п. 6 ].  

Вважаємо, що в цілому адміністративно-господарські санкції мають 

подвійну правову природу: санкції як заходи господарсько-правової 
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відповідальності; санкції як заходи захисту. В обґрунтування такої позиції 

наведемо окремі положення ГК України. По-перше, законодавець вказує на 

можливість застосування у сфері господарювання адміністративно-господарських 

санкцій окремо від інших видів господарських санкцій (відшкодування збитків; 

штрафні санкції; оперативно-господарські санкції) (ч. 2-3 ст. 217 ГК України).  

По-друге, визначаючи їх характер (організаційно-правовий та майновий), 

законодавець вказує на мету їх застосування – припинення правопорушення 

суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків (ч. 1 ст. 238 ГК України). 

Якщо припинення правопорушення може відбуватися в межах реалізації заходів 

відповідальності або захисту, то ліквідація його наслідків − лише за допомогою 

заходів застосування заходів захисту.   

По-третє, законодавець надав можливість для застосування 

адміністративно-господарського штрафу одночасно з іншими адміністративно-

господарськими санкціями (ч. 3 ст. 241 ГК України). При цьому слід зважити, що 

застосування адміністративно-господарських санкцій як заходів захисту пов’язане 

із виникненням небажаних організаційних змін в діяльності  того суб’єкта 

господарювання, який порушив норми конкурентного законодавства, які 

призводять чи можуть призвести до настання небажаних для нього наслідків 

майнового характеру.  

До інших санкцій, за допомогою яких реалізуються заходи правової 

відповідальності за порушення норм конкурентного законодавства слід віднести: 

1) відшкодування шкоди як міри цивільно-правової відповідальності [464, ст. 55; 

463, ст. 24]; 2) адміністративний штраф як міри адміністративно-правової 

відповідальності [464, ст. 54; 205, ст. 166
1
, 166

2
,  166

3
, ст. 166

4
, ст.166-18]. 

Включення останньої до кодексу про адміністративні правопорушення пов’язана 

із тими змінами до законодавства України, котрі торкаються питань гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності [435].  

Вважаємо за потрібне також звернути увагу, що притягнення до 

господарсько-правової відповідальності суб’єкта господарювання - учасника 
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економічної конкуренції не звільняє його від обов’язку відшкодування шкоди як 

міри цивільно-правової відповідальності. За цих обставин відбувається поєднання 

карального та правовідновлювального характеру відповідальності у відносинах 

конкуренції. 

В контексті дослідження видів санкцій за правопорушення у конкуренції 

не можемо погодитися із твердженням О.С. Каштанова [192, с. 10] та  М.М. 

Кузьменко [265, с. 7, 10] про те, що відшкодування завданої шкоди у судовому 

порядку − це господарська санкція, правовою підставою застосування якої є ст. 

255 ГК України і ч. 2 ст. 55 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». В свою чергу, І.А. Шуміло в залежності від об’єкта посягання 

правопорушення − господарські інтереси суб’єкта господарювання чи інтереси 

окремих громадян (споживачів), виокремлює господарсько-правовий 

(відшкодування шкоди розглядається як додатковий захід господарської 

відповідальності) та відповідно цивільно-правовий характер відшкодування 

збитків [648, с. 164, 168, 207 ].  

Можливо віднесення відшкодування збитків за правопорушення у 

конкуренції до заходу господарсько-правової відповідальності обумовлено 

змістом ст. 255 ГК України, в якій передбачена можливість відшкодування 

збитків за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Однак 

склад збитків за ГК України (ст. 224-225 ГКУ) та ЦК України (ст. 22 ЦКУ) дещо 

різниться, про що неодноразово акцентувалася увага у літературі [74; 620], так і у 

матеріалах судової практики [457, п. 41].  

Зокрема, при визначенні суми збитків ст. 22 ЦК України
2
 прямо вказує на 

можливість включення потерпілою стороною у склад збитків: 1) фактичні 

витрати; 2) майбутні витрати. У ч. 4 ст. 22 ЦК України, на відміну від попередніх 

частин, в яких говориться про відшкодування збитків, міститься припис щодо 

можливості відшкодування шкоди, зокрема у натурі. А це є свідченням того, що 
                                                           
2

 У ч. 4 ст. 22 ЦК України, на відміну від попередніх частин, в яких говориться про 

відшкодування збитків, вказується на можливість відшкодування шкоди, зокрема у натурі. А це 

є свідченням того, що поняття шкоди та збитків в ЦК України співвідноситься як родове та 

видове поняття. 
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поняття шкоди та збитків в ЦК України співвідноситься як родове та видове 

поняття. 

Відповідно ж до ст. 224 та п. 1 ст. 225 ГК України відшкодування збитків 

обмежується лише тими неодержаними доходами, а точніше прибутками, які б 

управнена сторона могла отримати у разі неналежного виконання зобов’язання 

або додержання правил здійснення господарської діяльності іншою стороною. 

Отже субсидіарне застосування ЦК України у такому випадку слугує реалізації 

презумпції повноти відшкодування завданого збитку. 

З огляду на це правопорушнику вигідно було б скористатися нормою про 

склад (розмір) збитків за ГК України. Однак, у ст. 55 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» мова йде про відшкодування саме шкоди, яка на відміну 

від збитків може бути матеріальною та нематеріальною. Так як право на 

відшкодування шкоди може виникнути у суб’єкта господарювання на підставі 

вчинення позадоговірних правопорушень, перелік яких вміщений у згадуваній 

нами вище статті, то й відшкодування здійснюється на підставі ст. 1166 ЦК 

України, причому у повному обсязі. Ще у роз’ясненні Вищого арбітражного суду 

України «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про 

обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності» від 18.05. 1992 р. вказувалося, що таке 

відшкодування здійснюється відповідно до норм цивільного законодавства 

України, тобто Глави 40 (нині − 82) ЦК України» [454]. В свою чергу Вищий 

господарський суд України відзначив, що норми ГК України, які спрямовані на 

регулювання відносин щодо захисту економічної конкуренції, мають загальний 

характер і передбачають подальше врегулювання цих відносин спеціальним 

законодавством, зокрема − Законом України «Про захист економічної 

конкуренції» [445, п. 1]. 

Вважаємо, що санкція у формі відшкодування шкоди за порушення 

конкурентного законодавства, є заходом саме цивільно-правової відповідальності. 

При цьому не можемо підтримати позицію О.О.  Бакалінської про те, що 
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цивільно-правова відповідальність має стати основним видом відповідальності за 

правопорушення у сфері конкуренції, а швидке припинення таких порушень  

здійснюється шляхом застосування адміністративно-правових заходів впливу [27, 

с. 168]. Все повинно бути за принципом юридичної симетрії і абсолютизувати 

даний вид відповідальності у відносинах конкуренції не варто. 

За результатами системного правового аналізу повноважень 

антимонопольних органів щодо прийняття рішень та «з  метою  захисту  інтересів 

держави, споживачів та суб’єктів господарювання» [432, ч.1 ст. 25] пропонуємо 

класифікувати заходи захисту у конкуренції за такими критеріями: 

1) присікально-правовідновлювальні (тобто відновлюють встановлений 

державою правопорядок у конкуренції та сприяють усуненню причин вчинення 

правопорушень):  

- визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції (абз. 2 ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції») 

та факту недобросовісної конкуренції (ч. 1 ст. 30 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»); 

- припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(абз. 3 ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та 

недобросовісної конкуренції (ч. 1 ст. 30 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»); 

- оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації 

Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення 

стосовно рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому числі 

опублікування рішень в повному обсязі (за вилученням  інформації з обмеженим 

доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою 

територіального відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди 

інтересам інших осіб, які брали участь у справі) у строк і спосіб, визначені цим 

рішенням або законодавством (абз. 11 ст. 48 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»); 
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- зобов’язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу 

адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити 

прийняте ним рішення чи розірвання угоди, визнані анти конкурентними діями 

вказаних органів (абз. 4 ст. 48 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»); 

- усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції (абз. 9 ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції»); 

- скасування повністю або частково рішення про надання  дозволу  

на концентрацію/узгоджені дії та прийняття нового рішення [382, п. 6.5; 383, п. 

9.3]; 

- надання  обов'язкових  для  розгляду рекомендацій органам  

влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-

господарського  управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням 

щодо припинення дій або бездіяльності, які  містять ознаки порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин 

виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють (ч.1 п. 14 ст. 7 Закону України 

«Про Антимонопольний Комітет України); 

- надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити  

до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  

установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань пропозиції  щодо  

здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток 

підприємництва і  конкуренції,  запобігання порушенням  законодавства про  

захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності,  

які  можуть  мати негативний вплив на конкуренцію (п.5 ч.2 ст. 7 Закону України 

«Про Антимонопольний Комітет України). 

Окремі із перелічених присічно-правовідновлювальних заходів водночас є і 

способами захисту порушених прав та охоронювальних законом інтересів у 

конкуренції. 
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2) організаційно-cтатусні (тобто призводять до змін в організації 

здійснення господарської діяльності в умовах ринкової змагальності та у 

правовому статусі суб’єкта господарювання): 

- визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку (абз. 5 ст. 48 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»); 

- скасування дозволу на узгоджені дії у разі неправомірного використання 

суб'єктом  господарювання ринкового становища (абз. 10 ст. 48 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції»); 

- визнання у судовому порядку недійсними нормативно-правових та   інших   

актів, зокрема  рішень,  наказів,  розпоряджень,  постанов тощо,  органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю чи розірвання угоди в разі  невиконання  ними  у  

встановлені  строки рішень  органів  Антимонопольного  комітету України про 

скасування або зміну актів,  прийнятих  органами  влади,  органами місцевого 

самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 

контролю, або про розірвання угоди (абз 2 ст. 25 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України»). 

Хоча в ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції»  

законодавець і вказав на можливі шляхи впливу на особу-правопорушника 

конкурентного законодавства  (або через застосування заходів господарсько-

правової відповідальності або із застосуванням інших мір захисту, в тому числі у 

формі господарсько-правових санкцій) до її редакції цілком слушно висловив 

критичне зауваження Д. М. Лук’янець. Він вважає, що у цій статті відбулося 

фактичне змішування поняття «рішення» як процесуального документа та 

«рішення» як змісту цього документа [287 , с. 79].  

Формою фіксації [234] заходів захисту є не тільки рішення у справах про 

порушення конкурентного законодавства, але і попередні рішення у справах, які 

приймаються антимонопольними органами у процесі розгляду справи за  поданою 
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суб’єктом господарювання заявою про вжиття  

заходів для відвернення негативних та  непоправних  наслідків  для  

суб’єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про  

захист економічної конкуренції попереднього рішення (ч. 1 ст. 47 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції»). Вони можуть мати прояв у вигляді: 1) 

встановлення заборони особі  (відповідачу),  в діях якої вбачаються ознаки 

порушення,  вчиняти певні дії,  в тому числі про блокування цінних паперів; 2) 

встановлення обов’язку щодо вчинення  певних  дій,  якщо невідкладне вчинення 

цих дій є необхідним виходячи із законних прав та інтересів  інших осіб.   

Іншою формою фіксації заходів  захисту є рекомендації, надані органами 

антимонопольними органами органам влади, органам місцевого самоврядування, 

органам адміністративно-господарського управління та  контролю,  суб'єктам 

господарювання,  об'єднанням   стосовно припинення  дій,  які містять ознаки 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції,  усунення  причин  

виникнення  цих порушень  і  умов,  що  їм  сприяють,  а  у  разі,  якщо порушення 

припинено, – щодо  вжиття  заходів  для  усунення  наслідків  цих порушень (ч.1 

ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).  

Отже, у рішеннях органів Антимонопольного комітету України можуть 

бути присутні як заходи господарсько-правової відповідальності, так і заходи 

захисту у конкуренції. Однак в рекомендаціях і у попередніх рішеннях 

відображаються лише заходи захисту. Свідченням останнього є обов’язковість  

розгляду рекомендації  органів  Антимонопольного  комітету  України органами 

чи особами,  яким  вони надані (п.2 ст. 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції») та можливість оскарження попереднього рішення до 

господарського суду у п’ятнадцятиденний строк з дня його прийняття (п. 2 ст. 47 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

Рішення у справах, попередні рішення та рекомендації є не самими 

засобами примусу, а формою фіксації державно-примусових засобів. Водночас 

рішення у справах та попередні рішення є водночас заходами процесуального 
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забезпечення, які відображають ефективність норм конкурентного законодавства 

в цілому. 

В свій час І.А. Шуміло висловила заперечення стосовно приналежності до 

охоронних правовідносин процесуально-забезпечувальних мір, що вживаються 

антимонопольними органами [648, с. 42]. Однак така позиція не є беззаперечною, 

оскільки вона виходить із розуміння юридичної відповідальності як охоронного 

правовідношення. Тому вважаємо більш правильним розуміння юридичної 

відповідальності в якості одного із правоохоронних заходів за порушення норм 

конкурентного законодавства [581, с. 9]. 

Отже, господарсько-правова відповідальність у відносинах конкуренції є, з 

одного боку обов’язком притерпіти чи безпосереднє притерпіння несприятливих 

правових наслідків, з іншого − результатом застосування санкції штрафного 

(карального) характеру (одна із стадій його реалізації). Однак сама санкція не 

може розглядатися через призму такого обов’язку, оскільки в ній лише 

конкретизовані негативні  наслідки. І хоча через санкцію держава пов’язує 

учасників конкурентного процесу відносинами відповідальності, її слід 

розглядати як елемент правової норми, в якій закладена погроза державного 

примусу до виконання обов’язку чи погроза настання несприятливих наслідків. 

Заходи ж захисту слугують цілям забезпечення суб’єктивних прав державним 

примусом. Тому не випадково, що заходи відповідальності закладені у відносно-

визначених санкціях, які конкретизуються в порядку індивідуально-правового 

регулювання. І навпаки, заходи захисту носять абсолютно-визначений характер і, 

як правило, обумовлені змістом законодавчих актів. 

За ознакою характеру несприятливих правових наслідків  також слід 

вказати, що при застосуванні заходів відповідальності настання негативних 

майнових наслідків для суб’єкта права є обов’язковою складовою. Навпаки, при 

застосуванні заходів захисту, в тому числі і санкцій, негативні правові наслідки 

можуть мати немайнову форму вираження (організаційні ускладнення), оскільки 

переслідується мета не покарати правопорушника, а відновити існуючий 
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правопорядок, запобігти вчиненню правопорушення шляхом його попередження 

(профілактики), забезпечити в умовах ринкового змагання дотримання його 

учасниками встановленого правового господарського порядку, додержуючись 

вимог конкурентного законодавства. Майнові наслідки, за влучним зауваженням 

Б.І. Пугінського, настають лише як супутній результат [497, с. 144 ]. 

Отже, реалізація господарсько-правової відповідальності відбувається 

шляхом застосування заходів державно-правового впливу штрафного 

(карального) характеру на поведінку тих суб’єктів господарювання, які, 

перебуваючи у стані ринкового змагання, порушили вимоги (приписи) 

конкурентного законодавства. 

Насамкінець варто зауважити, що проблема співвідношення заходів 

відповідальності та захисту, в тому числі за правопорушення у конкуренції, була і 

нині залишається дискусійною як на загальнотеоретичному рівні, так і на 

галузевому. 

 

4.3 Підстави виникнення господарсько-правової відповідальності у 

конкуренції 

 

В одному із підручників з господарського права справедливо відзначено, 

що в юридичній літературі не поставлена крапка у дискусіях про те, що слід 

розуміти під підставами юридичної відповідальності [608, с. 882]. Зазвичай, такі 

дискусії розгортаються навколо ретроспективного аспекту відповідальності. 

Як в  теорії права, так і  в різних галузях права поширеного застосування 

набула концепція складу правопорушення як єдиної підстави юридичного факту 

відповідальності (певний склад юридичних фактів) [223, с. 36; 296, с. 152-153; 

252, с. 57; 3, с. 141; 310, с. 5; 306, с. 259; 17, с. 29]. Тенденція щодо такого 

розуміння підстави відповідальності простежується і в окремих матеріалах 

судової практики. Як підтвердження можна навести тезу із одного Рішення 

Конституційного суду України про те, що склад правопорушення як підстава 
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притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державно-правового 

впливу за його вчинення визначаються виключно законом [514, п. 2]. 

В класичному виразі склад правопорушення формують об’єктивні 

(протиправна поведінка, її результат та причинний зв’язок між ними) та 

суб’єктивний (вина правопорушника) елементи. У теорії цивільного та 

господарського права вказані вище елементи розглядаються як сукупність ознак 

складу правопорушення [310,  с. 9; 186, с. 149; 609, с. 179; 104, с. 239].  Водночас 

кожен із цих елементів може розглядатися як умова застосування цивільно-

правової відповідальності [180, с. 143] або як умови, що утворюють юридико-

фактичні підстави господарсько-правової відповідальності [652, с. 317].  До речі 

їх часто змішують. 

Окрім юридико-фактичних підстав (протиправні дії чи бездіяльність 

господарського правопорушника), господарсько-правова відповідальність, як 

зазначає В.С. Щербина, ґрунтується на певних правових підставах (нормативні 

підстави; господарська правосуб’єктність правопорушника (боржника) і 

потерпілого (кредитора)
 
[652, с. 316].  Тому вважаємо за необхідне висловити 

критичне зауваження щодо віднесення В.С.Щербиною господарської 

правосуб’єктності правопорушника та потерпілого до однієї із правових підстав 

відповідальності,  оскільки її наявність є характеристикою дієздатності самого 

суб’єкта (його характиною рисою), що свідчить ст. 92 ЦК України. Саме 

деліктоздатність не може бути підставою для притягнення відповідальності.  

Також варто звернути увагу і на те, що одними із перших поділ підстав 

відповідальності на правові (на підставі чого особа може її понести) та фактичні 

(за що особа може її понести) здійснили І.С. Самощенко та М.Х Фарукшин 526, 

с. 71. При цьому необхідно зазначити, що  в свій час об’єктом критики став поділ 

підстав відповідальності на фактичні та юридичні з огляду на те, що вони не 

відображають зв’язок підстави та внутрішньої підстави відповідальності [501, с. 

23]. 
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Варто зауважити, що професор Г.К. Матвєєв наголосив на неможливості 

застосування відповідальності  при відсутності хоча б одного із наведених вище 

класичних елементів [309, с. 56-57]. В свою чергу С.С. Алексєєв висловив 

своєрідну точку зору стосовно складу правопорушення з урахуванням трьох 

елементів: 1) об’єкт; 2) суб’єкт; 3) об’єктивна сторона (шкідливий результат, 

протиправність, причинний зв’язок) [10,  с. 49]. Переконані, що на формування 

вчення про склад правопорушення у такій конструкції вплинула теорія складу 

злочину, елементами якого є об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторона 

[579, с. 4, 19; 365, с. 105; 275, с. 39; 189, с. 196].   

Глибоко переконані, що просте екстраполювання поняття злочину на 

цивільне (господарське) правопорушення є необґрунтованим і недоцільним з 

огляду на окремі сутнісні їх ознаки, зокрема розуміння вини, небезпечності діяння 

для суспільства, суб’єктного складу тощо. В цьому контексті варто згадати досить 

слушне зауваження Н.С. Малєїна про те, що існування «безоб’єктних» чи 

«безсуб’єктних» правопорушень неможливе [ 296, с. 152-154].   

Порівнюючи вище запропоновані наукові позиції щодо розуміння ознак 

правопорушення (мається на увазі цивільного, правопорушення) простежується 

стійка тенденція щодо різного визнання вини у «статусі» обов’язкового елементу 

його складу. Вочевидь причиною виключення С.С. Алексєєвим вини із складу 

цивільного правопорушення стала існуюча у цивільному праві можливість 

притягнення особи до відповідальності за відсутності її вини. 

Вважаємо невірним вину із складу правопорушення або безапеляційно 

включати, або виключати. Знову ж таки повторимося, що на відміну від злочину, 

правопорушення, що вчиняються у приватній чи публічно-приватній сфері, мають 

певні особливості. Тому сконструювати універсальну чи ідеальну модель їх 

складу неможливо.   

Протилежної позиції дотримуються  професори М.І Брагінський та В.В. 

Вітрянський [55, с. 705], а також Р.А. Майданик [294]. Висловлюючи заперечення 

щодо можливості використовувати в науці цивільного права поняття «склад 
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правопорушення», на їх погляд  підставою цивільно-правової відповідальності 

(єдиною і загальною) є порушення суб’єктивних прав як майнових, так і 

особистих немайнових, а загальні вимоги, які законодавець сформулював 

стосовно окремих видів порушених таких прав, а також щодо суб’єктів – 

правопорушників, дотримання яких необхідно для застосування цивільно-

правової відповідальності, формують умови цивільно-правової відповідальності.  

Наведена вище наукова позиція не є оригінальною, оскільки ще професор 

Г.Ф. Шершеневич наголошував, що поряд із встановленням порушення норми 

об’єктивного права, необхідно ще порушення суб’єктивного права [635, с. 225].  

Вважаємо, що сутність поняття «правопорушення» як протиправого впливу з боку 

особи-порушника вже презумує порушення суб’єктивних прав як у відносних, так 

і абсолютних за характером відносин.  

Досить спірної позиції щодо визначення підстав відповідальності  

дотримується О.В. Богданов: а саме – це протиправність [48, с. 27]. З таким 

твердженням ми погодитися не можемо, оскільки автор проігнорував усталені в 

юридичній науці підходи щодо розуміння тих чи інших понять. Зазвичай 

поняттям «протиправність» характеризується така поведінка особи, яка порушує 

приписи правових норм, об’єктивна складова характеристики вчиненого нею 

правопорушення, одна із властивостей правопорушення, яка утворює в 

системності його поняття. Тому самам «протиправність» не може  розглядатися як 

підстава відповідальності. 

Дещо схожу наукову позицію відстоює Д.М. Лук’янець. Висловлюючи 

свої переконання він вважає, що підставою адміністративної відповідальності 

юридичних осіб в окремих випадках може виступати протиправний стан. Під 

таким станом автор розуміє сукупність фактичних обставин, що створюють умови 

для скоєння правопорушень і за наявність яких передбачена адміністративна 

відповідальність [285, с. 12-13]. А правову норму та правопорушення М.В. 

Заднєпровська взагалі розглядає як умови виникнення відповідальності 163, с. 

15-33, з чим взагалі важко погодитись. 
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Знову ж таки простежується тенденція до підміни, а в окремих випадках 

ототожнення, понять «підстава» та «умова» відповідальності, в чому вбачається 

вплив філософського підходу до розуміння підстави як явища, що є необхідною 

умовою (передумовою) існування ягого-небудь іншого явища і яке слугує 

поясненням останнього. І, нажаль, такий стан речей може втілюватись і в реальну 

судову практику. Яскравим прикладом є положення п. 5 Інформаційного листа  

Вищого господарського суду України від 28.03.2007 р. № 01-8/184: настання 

відповідальності за вчинення дій, зазначених у ст. 8 Закону України   «Про  захист 

від недобросовісної конкуренції», з  урахуванням  змісту  ст.  1 названого Закону 

можливе лише за умови скоєння  відповідного правопорушення у сфері конкуренції 

(виділено нами – Н.М.) [453, п. 5]. 

У літературі також висловлювались погляди, що підставою правової 

відповідальності є вина в  «широкому розумінні» [587, с. 130] або ж свобода волі 

людини [97, с. 328]. Вважаємо, що такого роду наукові позиції є здебільше 

філософсько-правовими і не можуть слугувати основою для визначення підстави 

відповідальності. 

З урахуванням викладеного вбачається, що серед науковців немає 

одностайності у визначенні підстав юридичної відповідальності. Переважно ними 

виділяються фактичні та юридичні підстави   відповідальності, які слід розглядати 

в єдності, або ж підстави та умови відповідальності. Останні, зазвичай 

ототожнюються із елементами складу правопорушення. 

Найбільш розповсюдженим є розуміння правопорушення як такого 

юридичного факту [23, с. 29; 529, с. 10, 240; 604, с. 19; 280, с. 882-883; 276, с. 468], 

з яким законодавець пов’язує виникнення відносин відповідальності. Власне 

окремими авторами правопорушення розглядається як конкретний чи особливий 

вид юридичних фактів, кваліфікація якого міститься у законі [528, с. 16; 249, с. 

40]. Тому в літературі невипадково висловлені позиції, що факт вчинення 

правопорушення обумовлює виникнення першої стадії юридичної 

відповідальності, яка продовжується до виявлення його компетентними органами 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD070027.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD070027.html
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держави чи посадовими особами [649, с. 11],  або ж виникає низка відносин між 

компетентними органами держави та правопорушником, відносин в процесі 

розслідування справи, визначення міри державного впливу, а також її 

призначення та реалізації [230, с. 29-30].  

В свій час відомий російський цивіліст І.О. Покровський звернув увагу на 

те, що цивільне право має своїм завданням усунути шкідливі наслідки, 

спричинені правопорушенням, і для нього важливо одне – встановити, чи є в 

наявності те, що іменується правопорушенням, і що надає підставу покласти 

відповідальності на його винуватця [375, с. 276].  

Тому солідаризуємося із позицією З.Ф. Татькової про те, що підстава 

(факт правопорушення) виступає причиною явища (відповідальності) і приводить 

до визначеного наслідку, який, в свою чергу, залежить від умов, тобто обставин, 

наявність чи відсутність яких обумовлює настання чи недопустимість 

відповідальності  [562, с. 5]. Підстава − це те, на що спрямована правова 

відповідальність [560, с. 84], вона обумовлює появу відповідальності  [89 , с. 38]. 

Заходи відповідальності, як на цьому наголошує І.І. Туйськ, і ми з цим 

солідаризуємося, застосовуються до правопорушника при наявності складу 

правопорушення [581, с. 10], суб’єктивні та об’єктивні елементи якого є не тільки 

ознаками діяння, які характеризують (визначають) його як правопорушення, але й 

умовами притягнення до відповідальності у вузькому розумінні. 

Вважаємо, що підстави та умови виникнення відповідальності, в тому 

числі і господарсько-правової, на нашу позицію, є різними, хоча і 

взаємодоповнюючим, правовими категоріями, що знайшло своє підтвердження у 

літературі і на дослідженні яких ми безпосередньо зупинимося у наступному 

розділі роботи. 

Варто зауважити, що в цілому визнаючи господарське правопорушення як 

підставу господарсько-правової відповідальності, окремі представники науки 

господарського права займають позицію щодо альтернативного визначення її 

підстав: «юридичний факт або група фактів (юридичний склад)» 168, с. 7, 11. З 
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таким «альтернативним» підходом при розв’язанні такого важливого питання як 

визначення підстав відповідальності важко погодитись,  оскільки тоді 

залишається відкритим  питання про критерії визначення юридичного факту або 

групи фактів в якості підстави відповідальності. 

В контексті викладеного нами вище варто згадати ст. 49 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», в якій серед підстав закриття розгляду 

справи про порушення законодавство про захист економічної конкуренції без 

прийняття рішення по суті вказано: «не доведено вчинення порушення» ( виділено 

нами – Н.М.). З урахуванням наведеного вище слушно може виникнути запитання 

про те, чи можна ототожнювати поняття «правопорушення» та «склад 

правопорушення»? На наш погляд − ні. Дані категорії, як на цьому вірно 

наголошується у літературі, є науковими абстракціями, які відображають реальну, 

життєву правову поведінку людини [566, с. 529]. Але не можна заперечувати того, 

що завдяки існуванню складу правопорушення теорія та практика отримала цілий 

інструмент боротьби за подальше укріплення законності, в чому і находить вираз 

науково-пізнавальне значення складу для всіх видів юридичної відповідальності  

[186, с. 40]. Тенденція ж виокремлення об’єктивних та суб’єктивних елементів в 

конструкції складу правопорушення, по-перше, є своєрідною спробою розкрити 

природу правопорушення як фактичної підстави юридичної відповідальності, по-

друге, повинна на практиці сприяти полегшенню кваліфікації правопорушення та 

досягнення цілей індивідуалізації та диференціації конкретного виду 

відповідальності, в тому числі господарсько-правової за порушення вимог 

конкурентного законодавства.  

Зазвичай правопорушення у конкуренції є фактичною підставою для 

застосування конкретних заходів господарсько-правової відповідальності в її 

негативному (ретроспективному) розуміння.  Однак помилковим є уявлення про 

те, що правопорушення є тим єдиним юридичним фактом, що породжує 

виникнення відносин відповідальності. За будь-яких обставин вказівки на ознаки 

правопорушення та заходи відповідальності повинні міститися у відповідних 
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нормах конкурентного законодавства, що, в свою чергу формує юридичну 

(нормативну) підставу відповідальності на предмет доказування при розгляді 

справ про порушення конкурентного законодавства.  Тому вважаємо, що 

відносини юридичної відповідальності виникають в результаті взаємодії 

нормативних та фактичних підстав. Причому, за влучним висловлюванням Н.Я. 

Якимчук, не сама норма права є правовою підставою, а її елемент − санкція [675, 

с. 603].  Без санкції відповідальність набуває абстрактної форми і не має ніякого 

правового вираження.  

Яскравим прикладом існування матеріальної презумпції правопорушення 

є ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в якій міститься 

вичерпний перелік порушень конкурентного законодавства. Однак, 

адміністративно-господарськими санкціями як заходами господарсько-правової 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства не забезпечені 

наступні види неправомірної  ринкової поведінки: (1) антиконкурентні дії органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю (п.3 ст. 50 Закону); (2) делегування 

повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, 

заборонених згідно із ст. 16 цього Закону (п. 6 ст. 50 Закону); (3) вчинення дій, 

заборонених згідно із ст. 17 цього Закону (п. 7 ст. 50 Закону);  (4) обмежувальна 

діяльність об’єднань, заборонена згідно зі ст. 21 цього Закону (п. 20 ст. 50 

Закону). 

За цих обставин відсутні підстави для твердження, що вчинення 

порушення, наприклад, у формі антиконкурентних дій органів влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, є моментом (підставою) виникнення відносин господарсько-правової 

відповідальності. Адже, у такому випадку, ми маємо справу із прикладом 

поведінки, яка хоча і суперечить вимогам конкурентного законодавства (фактична 

підстава), але яка не забезпечена відповідною санкцією. Однак це не заперечує 
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існування підстав для виникнення відносин адміністративної відповідальності для 

посадових осіб вказаних органів [464, ст. 54]. 

Як справедливо зауважив В.А. Хохлов, поряд із традиційним поглядом на 

концепцію юридичної відповідальності, її зміст також визначається характером та 

призначенням норм відповідної галузі [612, с. 7]. Ми вже наголошували на тому, 

що за порушення конкурентного законодавства застосовуються заходи як 

господарсько-правової відповідальності, так і цивільної та адміністративної. Тому 

вірне розуміння фактичних підстав є критерієм для розмежування заходів 

відповідальності як за видом, так і за галузевою приналежністю. Окрім цього 

може мати місце «кумуляція правопорушень» [278, с. 70], що обумовлено 

специфікою відносин у сфері конкуренції і необхідністю поєднання різних 

методів правового їх регулювання для знаходження оптимального балансу 

приватно-публічних інтересів. 

Отже, господарсько-правова відповідальність за правопорушення у 

відносинах конкуренції настає у результаті взаємодії нормативних та фактичних 

підстав. Момент вчинення правопорушення у конкуренції характеризує статику 

відносин господарсько-правової відповідальності як об’єктивоване явище. 

Момент виявлення правопорушення у конкуренції характеризує господарсько-

правову відповідальність як динамічне явище, для якого характерним є органічне 

поєднання матеріальних та процесуальних норм конкурентного законодавства в 

цілому. З огляду на викладене важко погодитись із позицією тих авторів, які 

момент виникнення юридичної відповідальності пов’язали із діяльністю 

правозастосовних органів [526, с. 66-67] або із виконанням рішення суду [519, с. 

190]. Окремими представниками науки кримінального права  виникнення 

юридичної відповідальності пов’язується із вступом у законну силу вироку суду  

[496, с. 179-180; 501, с. 63], застосування норм кримінального процесу  [208, с. 

57], притягнення особи в якості обвинуваченого [535, с. 47] або ж із єдністю 

факту вчинення правопорушення і факту винесення вироку [342, с. 99].  
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Концептуальне положення щодо розуміння правозастосовного акту, поряд 

із правопорушенням, в якості фактичної підстави юридичної відповідальності, 

сформулював С.С. Алексєєв [13, с. 388]. Він переконаний, що відповідальність 

настає після відповідного рішення правозастосовного органу. І такий погляд не є 

поодиноким. Зокрема, Р.Б. Шишка вважає, що судове рішення про притягнення 

до цивільно-правової відповідальності поряд із традиційними елементами 

включається до його складу [640, с. 521].  

Іншими словами, в межах вказаного вище підходу, правозастосовний акт 

набуває ознак одного із елементів складу правопорушення, з чим ми не можемо 

погодитись. Однак ми повністю солідаризуємося із позицією Р.Б. Шишки, який 

вважає, що рішення суду, яке вступило в силу і може бути реалізоване державною 

виконавчою службою, є своєрідним містком між нормами матеріального та 

процесуального права та розкриває сутність механізму притягнення до 

відповідальності [ 640, с. 516 ] .  

Зовнішній вираз руху матеріальних правоохоронювальних відносин 

відповідальності має вияв в конкретній процесуальній формі фіксації порушень 

конкурентного законодавства. Саме взаємодія фактичних та нормативних підстав 

юридичної відповідальності опосередковуються процесуальними формами 

фіксації  порушень відповідного законодавства. Однак ми категорично 

заперечуємо, що підставою юридичної відповідальності є ще й процесуальна, 

тобто акт судового чи іншого органу про притягнення до відповідальності. Адже 

підстава притягнення до відповідальності та підстава її реалізації є різними 

правовими явищами. 

Доречніше вести мову про існування чітко визначеної у конкурентному 

законодавстві процедурно-процесуальної регламентації відповідальності як 

складової нормативної підстави господарсько-правової відповідальності. 

В межах дії принципу свободи економічної діяльності суб’єкту 

господарювання надається свобода для вибору власної ринкової поведінки. Однак 

чим більша така свобода, тим більша міра відповідальності за порушення правил 
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конкуренції. Однак лише за результатами оцінки державою таких порушень 

робиться висновок про протиправність діяння у сфері конкуренції, що 

характеризується властивостями юридичного факту, котрий породжує обов’язок −  

відповісти за вчинене.  

Таким чином, терміном «правопорушення у сфері конкуренції» 

охоплюються ті види протиправної поведінки (дії/бездіяльність), які можуть мати 

місце в умовах здійснення економічної конкуренції, та за вчинення яких 

встановлена, зокрема, господарсько-правова відповідальність.  

Дослідження підстав та вивчення в подальшому умов господарсько-

правової відповідальності потребує проведення класифікації правопорушень у 

конкуренції. Ретельний аналіз основних підходів щодо виділення критеріїв їх 

поділу представлений у підготовленій нами монографії [242, с. 206-208]. В цілому 

їх застосування ґрунтуються на розумінні монополістичної діяльності як апріорі 

неправомірної, в тому числі шляхом його поширення і на дії органів державної 

влади, місцевого самоврядування, а також органів адміністративно-

господарського управління та контролю, а також визнання недобросовісної 

конкуренції як окремого прояву антиконкурентної практики. Однак це не 

повністю узгоджується із ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», в якій міститься вказівка і на інші види правопорушень. 

Ураховуючи вищевикладене та з метою системного сприйняття 

правопорушень у сфері конкуренції пропонуємо такі критерії їх класифікації.  

З урахуванням дії в конкурентному законодавстві правил per se та правил 

розумності, можна виділити наступні групи правопорушень: 

1) абсолютно протиправні:  

1.1. зловживання монопольним (домінуючим) становищем (ст. 13 та п. 2 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції);  

1.2. антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, 

органів адміністративно-господарського управління та контролю (ст. 15 та п.3 ст. 

50 Закону України «Про захист економічної конкуренції);  
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1.3. заборона схилення  органами влади, органами місцевого 

самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 

контролю суб’єктів господарювання, органів влади, місцевого самоврядування, 

адміністративно-господарського управління та контролю до порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції та їх легітимації (ст. 17 та п. 7 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції); 

1.4. обмежувальна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань 

шляхом схилення до вчинення порушень конкурентного законодавства чи 

сприянню до їх вчинення, а також примушування суб’єктами господарювання, 

об’єднаннями інших суб’єктів господарювання до антиконкурентних узгоджених 

дій чи до порушення законодавчих вимог, що пред’являються до узгоджених дій, 

а  також до участі у концентрації (ст. 18 та п. 8 ст.50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції);  

1.5. дискримінація конкурентів суб’єктами господарювання (ст. 20 та п.8 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції); 

1.6. недобросовісна конкуренція (ст.1 та Глава 2-4 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»).  

Законодавець заборонив вчинення вказаних вище дій без будь-якої 

альтернативи і можливості їх легалізації. 

2) відносно протиправні: 

2.1. антиконкурентні узгоджені дії  суб’єктів господарювання, які можуть 

бути дозволеними (ч. 5 ст. 6, ч. 1-4 ст. 10 та ч. 1 ст.50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції). Вчинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, може бути легалізованим шляхом отримання спеціального 

дозволу як з боку органів Антимонопольного комітету України, так і Кабінету 

Міністрів України відповідно до ч. 2-3 ст. 10 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»; 

2.2. заборона делегування повноважень органів влади та органів місцевого 

самоврядування, якщо це призводить або може призвести до недопущення, 
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усунення, обмеження чи спотворення конкуренції (ст. 16 та п. 6 ст.50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції); 

2.3. неправомірне використання суб’єктом господарювання ринкового 

становища без об’єктивно виправданих причин (ст. 19 та п.8 ст.50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції); 

2.4. обмежувальна діяльність об’єднань, пов’язана із необґрунтованою та 

невиправданою відмовою суб’єктові господарювання  у прийнятті в об’єднання 

(ст. 21  та п. 20 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції). 

Слід зауважити, що за правопорушення, вказані у п. п. 1.2- 1.3 та п. 2.2 і 

2.4, не передбачені заходи господарсько-правової відповідальності 

В залежності від особливостей суб’єктного складу, правопорушення у 

конкуренції поділяються на ті, що вчиняються: 

1) суб’єктом господарювання, який за рішенням органу 

Антимонопольного комітету України визнаний у статусі монополіста (ст. 13 

«Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку» Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»); 

2) суб’єктами господарювання, об’єднаннями,незалежно від наявності у 

них чи в одного із них статусу монополіста (ст.6 «Антиконкурентні узгоджені дії  

суб’єктів господарювання», Розділ IV «Обмежувальна та дискримінаційна 

діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань» Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»); 

3) суб’єктами господарювання та негосподарюючими суб’єктами за умови 

наявності між ними конкурентної взаємодії (Глави 1-4 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції); 

4) органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-

господарського управління та контролю (ст.15-17 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»). 

Наведена класифікація пояснюється специфікою становлення ринкових 

відносин в Україні, де не так давно домінував державний монополізм. 
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В залежності від типу ринкової поведінки та характеру порушених 

інтересів, правопорушення у конкуренції поділяються на ті, що 

1) посягають на встановлений публічний правопорядок в умовах ринкової 

змагальності (антиконкурентна, обмежувальна, дискримінаційна діяльність та 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем відповідно до Закону 

України «Про захист економічної конкуренції); 

2) посягають на приватні інтереси конкурента (конкурентів) через 

застосування до нього (них) нечесних методів (прийомів) ведення конкурентної 

боротьби (недобросовісна конкуренція відповідно до Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції»). 

В залежності від дотримання суб’єктами господарювання, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-

господарського управління та контролю вимог конкурентного законодавства та з 

урахуванням процедурних особливостей вчинення  певних дій, пов’язаних із 

реалізацією окремих повноважень органів Антимонопольного комітету України, 

правопорушення у конкуренції поділяються на такі види: 

1) невиконання рішення, попереднього рішення антимонопольних органів 

або його виконання в неповному обсязі (ст. 22 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», п. 4 ст. 50 та п. 2 ст. 56 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції); 

2) порушення законодавчих вимог про узгоджені дії, які можуть бути 

дозволені:  

   2.2. здійснення учасниками узгоджених дій – суб’єктами 

господарювання дій, до отримання в установленому порядку дозволу (ч. 5 ст. 10, 

п. 5 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції); 

  2.3. невиконання учасниками узгоджених дій вимог і зобов’язань, якими 

було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії (п. 19 ст. 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції); 

3) порушення законодавчих вимог про економічну концентрацію: 
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3.1. порушення положень погоджених з органами АМК установчих 

документів суб’єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, якщо 

це призводить до обмеження конкуренції (п. 11 ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції») [504; 569]; 

3.2. концентрація без отримання відповідного дозволу, у разі, якщо 

наявність такого дозволу необхідна (ст. 24  та п. 12 ст.50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції) [382]; 

3.3 невиконання учасниками економічної концентрації вимог і 

зобов’язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу на 

концентрацію (п. 19 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції); 

3.4. набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або 

кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами 

господарювання [325] без отримання дозволу, коли таких дозвіл є необхідний (п. 

10 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»); 

4) порушення в сфері реалізації антимонопольними органами права 

доступу до інформації [237]:  

4.1. неподання інформації Антимонопольному комітету України, його 

територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету 

України, головою територіального відділення чи нормативно-правовими актами 

строки (ст. 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», п. 13 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції); 

4.2. подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету 

України, його територіальному відділенню у встановлені органами 

Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення чи 

нормативно-правовими актами строки (ст.22-1 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», п.14 ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції); 

4.3. подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету 

України, його територіальному (ст.22-1 Закону України «Про Антимонопольний 
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комітет України», п.15 ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції); 

4.4. створення перешкод працівникам антимонопольних органів у 

проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, 

документи, предмети чи інші носії інформації (п.16 ст. 50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції); 

5) обмеження в господарській діяльності суб’єкта господарювання у 

відповідь на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення із заявою про порушення конкурентного 

законодавства (ч.1 ст. 36 та п.18 ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції). 

Вважаємо, що характеристика видів правопорушень у сфері конкуренції 

буде неповною без звернення до положень ст. 42 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та ст. 28-1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», яких строк давності притягнення до 

відповідальності обчислюється або з дня вчинення, або з дня закінчення вчинення 

порушення, якщо воно є триваючим у часі. Це може бути п’ять років, а за 

правопорушення, передбачені Законом України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» та п.п. 13-16 ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» − три роки. А це вже є свідченням законодавчого виокремлення 

разових та триваючих правопорушень у відносинах конкуренції. 

Зокрема, сплив строку, протягом якого на особу, яка його вчинила, може 

бути покладено адміністративне стягнення, якщо справа підвідомча суду (судді), 

обраховується в залежності від його характеру: 1) не пізніше ніж через три місяця 

з дня вчинення правопорушення; 2) при триваючому − три місяці з дня його 

виявлення [205, ст. 38].  В ст. 250 ГК України встановлені строки, протягом яких 

до суб’єктів господарювання можуть бути застосовані адміністративно-

господарські санкції: 1) протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення; 
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2) не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених 

законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності. 

Співставляючи вище наведені три положення про строки притягнення до 

відповідальності (застосування санкцій) можна зробити два висновки: 1) на зразок 

ст. 38 КУпАП України за основу обчислення строків в конкурентному 

законодавстві взято день вчинення правопорушення, в ст. 250 ГК України  − день 

виявлення правопорушення. При цьому в ГК України відсутня вказівка на 

розмежування строків застосування адміністративно-господарських санкцій в 

залежності від характеру вченого правопорушення − разове чи триваюче; 2) на 

відміну від ст. 38 КУпАП України в конкурентному законодавстві строк давності 

притягнення до відповідальності за триваюче правопорушення обраховується з 

дня закінчення вчинення правопорушення, а в ст. 250 ГК України − з дня 

порушення законодавчо встановлених правил господарювання. 

Нажаль, ні в нормах конкурентного законодавства, як і в нормах КУпАП 

України, не надано чітких критеріїв поділу правопорушень на разові та триваючі, 

хоча такими поняттями застосовуються у вказаних актах. Водночас від їх 

характеру буде залежати момент початку перебігу строку давності притягнення 

до відповідальності, визначений у ст. 42 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та ст. 28-1 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції».  

З огляду на викладене, пропонуємо у вказаних статтях слова «строк 

давності притягнення до відповідальності» замінити на слова «строки давності 

для застосування адміністративно-господарських штрафних санкцій» і цим самим 

зняти невідповідність між нормами конкурентного та господарського права в 

частині застосування заходів господарсько-правової відповідальності. 

Як нами встановлено, в переважній більшості господарсько-правова 

відповідальність за правопорушення у конкуренції застосовується у вигляді 

накладення та стягнення штрафних санкцій адміністративно-господарського 

характеру. Це з одного боку. З іншого, вірне розуміння характеру 
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правопорушення дасть можливість дотриматися вимоги ст. 61 Конституції 

України щодо недопустимості притягнення особи  до відповідальності одного і 

того ж виду за одне і те саме правопорушення двічі. 

З метою виокремлення орієнтирів, якими можна скористатися при 

відмежуванні разових правопорушень від триваючих, і як результат – прийняти 

вірне рішення про визначення моменту початку перебігу строку давності 

притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень у конкуренції, 

проаналізуємо практику розв’язання цього питання на досвіді роботи інших 

органів, які спробували сформувати власну позицію щодо нього. 

Так, ще у листі Головної державної податкової інспекції України від 

22.03.1994 р. № 04-115/10-1-18 «Щодо застосування адміністративних стягнень за 

порушення законодавства про оподаткування»  був вказаний перелік найбільш 

типових разових та триваючих правопорушень законодавства про оподаткування 

[656]. Відповідно до п 115.1. ст. 115 Податкового кодексу України у разі вчинення 

платниками податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування 

та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за 

кожне вчинене разове та триваюче правопорушення окремо.  

Зразковий перелік разових та тривалих правопорушень був 

запропонований і Головним контрольно-ревізійним управлінням України [666]. 

На позицію Міністерства юстиції України триваючі правопорушення 

характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, 

перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці 

дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан 

продовжується значний час і увесь час винний безперервно скоює 

правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов'язків. Такі 

правопорушення припиняються або виконанням установлених обов’язків, або 

притягненням винної особи до відповідальності. При цьому акцентовано увагу на 

тому, що дуже часто ці  правопорушення  є наслідками протиправної 
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бездіяльності [664]. Аналогічну позицію з цього питання зайняла і 

Держархбудінспекція України [665].   

Наразі в основі підходу, який використовується судами при визначенні 

порядку застосування ст. 38 КУпАП залишається позиція Пленуму Верховного 

Суду України [479, п. 6], який звертає увагу на те, що при перевірці 

додержання  органом (посадовою особою) встановленого ст.38 КУпАП строку 

застосування адміністративного стягнення судам слід мати на увазі, що при 

правопорушеннях, які тривають зазначений строк обчислюється з дня виявлення 

правопорушення. 

Як приклад сучасної судової практики з питання оцінки змісту поняття 

триваючого правопорушення можна навести позицію колегії суддів, яка була 

викладена в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 19 січня 2010 р. 

К-11321/09, прийнятою за касаційною скаргою Управління Пенсійного фонду 

України в м. Рівне Рівненської області на постанову Рівненського міського суду 

від 28 вересня 2007 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного 

суду від 10 лютого 2009 року у справі за позовом прокурора м. Рівне до 

Управління Пенсійного фонду України в м. Рівне Рівненської області про 

визнання незаконною та скасування постанови, закриття справи про 

адміністративне правопорушення. На їх погляд триваюче правопорушення може 

тривати до того часу, поки сам підприємець не припинить його, вчинивши згідно 

із законом,або факт правопорушення не буде виявлено компетентним органом 

[588]. 

На відміну від КУпАП, в конкурентному законодавстві строк давності 

притягнення до відповідальності в разі триваючого правопорушення 

обчислюється не з дня припинення, а з дня закінчення (виділено автор − Н.М.) 

його вчинення. На нашу позицію, такий підхід законодавця заслуховує на певну 

критику з таких підстав.  

По-перше, прив’язка до слів «з дня закінчення вчинення правопорушення» 

помилково може бути визнана як критерій відмежування разових та триваючих 
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правопорушень у сфері конкуренції. Триваючими слід було б тоді визнавати лише 

ретроспективні правопорушення, а разовими – всі ті, які б тривали на момент їх 

виявлення. 

По-друге,  водночас в конкурентному законодавстві є вказівка як на 

«закінчення» вчинення порушення, так і на його «припинення». Так, відповідно 

до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи 

Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам 

влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-

господарського управління та контролю, суб’єкта господарювання, об’єднанням у 

разі, якщо порушення припинено (виділено автор − Н.М.), − щодо вжиття заходів 

для усунення наслідків цих порушень. За умови виконання положень 

рекомендації та за відсутності обставин, вказаних у ч. 3 вказаної статті (тобто, 

порушення не: 1) призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції; 

2) завдало значних збитків окремим особам чи суспільству) провадження у справі 

про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не 

розпочинається, а розпочате провадження закривається. Такі обставини 

складають своєрідну об’єктивну характеристику правопорушень у конкуренції. 

По-третє, враховуючи тлумачення змісту слів «припинення» (дію, яка 

перестає відбуватися, діяльність, яка припиняється на певний час)  та 

«закінчення» (завершеність, викінченість чого-небудь, досягнення повноти) 559, 

с. 315, 720 можна зробити висновок, що припинення вчинення правопорушення 

характеризує як процес активної дії, так і пасивної поведінки особи порушника, а 

закінчення − як дію особи порушника, пов’язану із досягненням для неї бажаного 

результату.  

Ураховуючи особливості застосування норм конкурентного 

законодавства, припинення вчинення правопорушення у конкуренції може 

залежати від: 1) закінчення вчинення порушення; 2) добровільної відмови від 

продовження вчинення порушення; 3) дотримання виконання положень 

рекомендацій органів Антимонопольного комітету України;  4) зміни умов 
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обороту товарів (ринкової ситуації); 5) зміни в правовому статусі суб’єкта 

господарювання. 

Отже, на наш погляд, строк давності притягнення до відповідальності за 

порушення конкурентного законодавства для триваючих правопорушень 

необхідно визначати саме днем припинення вчинення правопорушення. 

Звертаємо увагу на те, що мається на увазі правопорушення, яке триває на момент 

його виявлення, а не порушення яке тривало протягом певного періоду в 

минулому часі. Тобто, при триваючому порушенні строк, протягом якого може 

бути застосовано адміністративно-господарські санкції за його вчинення, 

відраховується з моменту виявлення такого правопорушення, якщо воно 

продовжує вчинюватися на момент виявлення. І якщо суб’єкт припинив його 

вчинення ще до виявлення, то відлічувати встановлений законодавцем п’яти  - чи 

трьохрічний строк слід з моменту припинення правопорушення. 

Визначити характер правопорушення (триваюче чи разове) можливо з 

урахуванням ознак, які характеризують об’єктивну сторону його вчинення і 

зазвичай вони є триваючими у часі. Однак трапляються випадки, коли оцінка 

разовим правопорушенням у сфері конкуренції надається [242, с. 237-240]: 1) в 

підзаконних нормативно-правових актах конкурентного законодавства [383, п. 

9.2;  382, п. 6.2]; 2) в актах Антимонопольного комітету України, пов’язаних із 

методичним забезпеченням застосування конкурентного законодавства [660; 658 ]; 

3) в судових актах [445, п. 6; 451, п. 6; 456, п. 13.3.]. 

Разове правопорушення у сфері конкуренції є таким видом протиправної 

поведінки, яке вчиняється суб’єктом господарювання один раз і утворює 

закінчений склад правопорушення. У випадку вчинення аналогічного діяння, воно 

утворює самостійне правопорушення, а за кожне з них окремо застосовуються 

адміністративно-господарські санкції. Тому за основу виділення разових 

правопорушень можна взяти два критерії: 1) порушення конкретно встановленої у 

конкурентному законодавстві вимоги (наприклад, концентрація без отримання 

дозволу органів Антимонопольного комітету України); 2) невиконання конкретно 
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заснованої на законодавстві вимоги органів Антимонопольного комітету України 

(наприклад, встановленої у запиті щодо подання інформації, рішенні чи 

попередньому рішенні) 

Ознакою вчинення триваючого правопорушення є безперервність дій 

(бездіяльності) тих суб’єктів господарювання, які користуючись правом на участь 

у добросовісній конкуренції як елементу їх правового статусу: 1) здійснюють 

заборонені конкурентним законодавством діяння (наприклад, вчиняють 

антиконкурентні узгоджені дії, зловживають монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку); 2) порушують правила здійснення економічної 

змагальності (наприклад, вдаються до недобросовісної конкуренції або до 

обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб’єктів господарювання, 

об’єднань); 3) не виконують вимоги і зобов’язання,  якими було обумовлене 

рішення про надання  дозволу на узгоджені дії, концентрацію.  

Необхідно зауважити, що разові правопорушення прив’язані до 

конкретного строку чи терміну, в якому відбулися протиправні дії, і 

процесуальних документів, в яких вони зафіксовані. При цьому поняття «термін» 

слід застосовувати у тих випадках, коли у законі чи рішенні чуду є вказівка 

«негайно». 

Отож, саме за такими ознаками у своїх наукових дослідженням ми 

аналізували види разових правопорушень у сфері конкуренції [242, с. 241-245]. 

На відміну від разових правопорушень, вчинення однотипного 

протиправного діяння при триваючих правопорушеннях має здійснюватися 

протягом  певного часу і, при цьому не утворює нового самостійного 

правопорушення. Тому господарсько-правова відповідальність застосовується не 

за кожне діяння, а за все триваюче правопорушення. 

З огляду на викладене та з урахуванням ступеня наукової розробленості 

проблеми пропонуємо наступну модель визначення поняття «правопорушення у 

сфері конкуренції»: це такі, що посягають на встановлений державою 

правопорядок у сфері господарювання протиправні дії (бездіяльність) суб’єктів 
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господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю, які створюють 

перешкоди (обмеження) для ефективної конкуренції та/чи порушують суб’єктивні 

права осіб, які беруть участь у конкуренції чи споживачів, в тому числі і ті, що 

пов’язані із реалізацією окремих повноважень антимонопольних органів. 

Якщо розглядати відповідальність як певний рівень негативних наслідків 

для суб’єкта у випадку порушення встановлених норм (негативний її аспект), тоді 

правопорушення дійсно розглядається як підстава для її застосування. Але якщо 

говорити про «відповідальність» як необхідний механізм для існування 

суспільства (його самозбереження), існування та ефективної  взаємодії  в ньому 

суб’єктів правомірна поведінка є підставою виникнення та реалізації позитивного 

її аспекту. Тому і наслідки відповідальності можуть бути як негативними (і ми 

вже звикли до такого традиційного її розуміння), так і позитивними. В 

останньому розумінні відповідальність постає не як покарання, а як винагорода за 

відповідальне ставлення суб’єкта до встановлених у законодавстві приписів та 

зобов’язань. 

З огляду на двохаспекте розуміння відповідальності аксіоматичне, що з 

моменту виникнення конкурентних відносин починає своє існування 

господарсько-правова відповідальність у сфері конкуренції. Саме конкуренті 

відносини наділяють суб’єктів господарювання комплексом додаткових прав та 

обов’язків, які, зокрема, формують їх правовий стан в умовах ринкової 

змагальності. Однак вважаємо, що оцінка правового стану і надання чіткої 

правової регламентації має вирішальне значення для визначення підстав 

виникнення позитивного чи негативного аспектів господарсько-правової 

відповідальності у сфері конкуренції. 

В межах державної підтримки у сфері конкуренції вищевикладене 

узгоджується із започаткованою в Україні тенденцією щодо позитивного її 

регулювання. Адже в світлі дії презумпції ефективної (правомірної) конкуренції 

норми конкурентного законодавства займають особливе місце і мають особливе 
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значення в механізмі державного регулювання в цілому. В свою чергу нормативна 

регуляція є своєрідною складовою мотиваційної системи добросовісної моделі 

поведінки на основі сформульованих у суб’єктів господарювання ціннісних 

уявлень про конкуренцію, в тому числі завдяки її адвокатуванню («competition 

advocacy»). 

Головним мотивом добросовісної конкуренції (правомірної поведінки) 

повинен бути не страх перед державним примусом, а ціннісно-позитивне 

відношення до конкурентного права як «свого» для суб’єктів – учасників 

конкурентних відносин. І саме така поведінка має найбільшу соціальну цінність, 

оскільки вона, по-перше, ґрунтується на глибокому усвідомленні суб’єктами 

господарювання важливості права на участь у добросовісній конкуренції, яке є 

елементом їх правового статусу, і, по-друге, свідомому виконанню ними 

установлених у конкурентному законодавстві приписів. 

Юридичні наслідки правомірних дій в умовах конкуренції є різними як по 

змісту, так і по значенню. Одним із таких наслідків є юридичне визнання  

вчинених дій та їх фактичних наслідків, що мають суспільно-корисне значення. 

Словами законодавця це звучить, наприклад, так: «позитивний ефект для 

суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції» [464, 

ч. 1-3 ст. 10, ч. 2 ст. 25], «не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції» [464, ч.1 ст. 25 ], «якщо порушення не призвело до суттєвого 

обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим 

особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків 

порушення» [464, ч.3 ст. 46]. Тому  антимонопольні органи можуть прийняти 

рішення про надання дозволу на узгоджені дії, надання дозволу на концентрацію, 

погодження документів господарських товариств, об’єднань чи змін до них [464, 

ч.1 ст. 31] або ж провадження у справі про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження 

закривається [464, ч.3 ст. 46]. 
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Юридичне визнання правомірної поведінки суб’єкта господарювання 

тісно пов’язане з низкою додаткових можливостей, які йому надаються 

законодавцем. По-перше, це, зокрема гарантування правомірної поведінки 

шляхом здійснення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, 

консультативної та іншої державна підтримки суб’єктів господарювання, які 

сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського 

управління та контролю [464, ч.1 ст.4].  

По-друге, потенційний захист дії та суб’єкта господарювання, що її 

вчинив через систему антимонопольних органів. Так, наприклад, відповідно до ч. 

5 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, що вчинила 

антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно 

повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне 

відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття 

рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення анти 

конкурентних узгоджених дій.  Окрім цього підставою для початку розгляду 

справи є, зокрема заяви суб’єктів господарювання про порушення їх прав 

внаслідок дій чи бездіяльності, визначених Законом як порушення законодавства 

про захист економічної конкуренції [464, ч.1 ст. 36]. Також одним із порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції визнається обмеження в 

господарській діяльності суб’єкта господарювання у відповідь на те, що він 

звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального 

відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції [464, п. 18 ст. 50]. 

Вищевикладене свідчить, що у випадках виникнення перешкод до 

здійснення правомірних дій, суб’єкт господарювання має право звернутися за 

допомогою до антимонопольних органів або ж відповідно до ст. 60 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» оскаржити рішення останніх до 

господарського суду у двохмісячний строк з дня їх одержання. 
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Отже, крізь призму позитивного та негативного аспектів господарсько-

правової відповідальності у конкуренції, вважаємо за доцільне говорити про 

широке та вузьке розуміння її підстав. Визнання за правопорушенням 

властивостей юридичного факту, з яким законодавець пов’язує момент 

виникнення господарсько-правової відповідальності у конкуренції характеризує 

вузький підхід до розуміння підстави її виникнення (негативної форми 

господарсько-правової відповідальності). В широкому розуміння окрім наявності 

факту правопорушення, підставою виникнення та реалізації позитивного аспекту 

господарсько-правової відповідальності є правомірна (добросовісна) поведінка 

суб’єкта господарювання. 

В правовому регулюванні підстав господарсько-правової відповідальності 

у сфері конкуренції важливим залишається забезпечення реалізації принципу її 

невідворотності. Йдеться не тільки про негативну, але й позитивну форму 

відповідальності. Головне, щоб поведінка суб’єкта господарювання в умовах 

конкуренції була не тільки помічена, оцінена, але і дістала належної реакції з боку 

держави в особі органів Антимонопольного комітету України. Тільки за таких 

обставин господарська-правова відповідальність у конкуренції стане ефективним 

інструментарієм правового регулювання в сучасній Україні. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Позитивна форма господарсько-правової відповідальності є гарантією 

та водночас стимулюючо-забезпечувальним засобом «безперебійного» 

функціонування загальнорегулятивних відносин у сфері конкуренції, основу яких 

становить правомірна (добросовісна) ринкова поведінка суб’єктів 

господарювання. Умовно визнання законодавцем такої форми відповідальності у 

сфері конкуренції підтверджується приписами ч. 2 ст. 4 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», відповідно до яких на суб’єктів 

господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи 

адміністративно-господарського управління та контролю покладаються 

обов’язки: 1) сприяти розвитку конкуренції; 2) не вчиняти  будь-яких 

неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  

З огляду на те, що сутність позитивної відповідальності розкривається 

саме через відповідальне ставлення особи до своїх обов’язків, учасники відносин 

у сфері конкуренції зобов’язані підпорядкувати свою поведінку суспільній 

необхідності і в межах дії презумпції ефективної (правомірної) конкуренції 

виконати вимоги, які, зокрема, пред’являє до них законодавець. Тому наразі є всі 

підстави в прикладних цілях таку відповідальність позначати терміном 

«соціально-юридична». 

2. Крізь призму позитивного та негативного аспектів, господарсько-

правову відповідальність можна охарактеризувати як статичне та динамічне 

правове явище.  

Матеріальні правовідносини відповідальності можуть залишатися 

статичними, нереалізованими –  в стадії «прав та обов’язків» його суб’єка 

(наприклад, не є очевидним факт правопорушення чи невідомий його суб’єкт). З 

плином часу воно, як і будь-яке інше правовідношення, може взагалі припинитися 

(наприклад, закінчення строків давності притягнення до відповідальності).  

Очевидно, що такий стан не зовсім би відповідав інтересам законності та 
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справедливості. Щоб свою функцію в механізмі правового регулювання відносин 

конкуренції виконати, юридична відповідальність повинна втілитися в поведінку 

суб’єктів, підпорядкувати собі соціальну практику. Тому у статичному стані 

позитивна форма відповідальності втілюється в нормативну її конструкцію, в якій 

закладена ідеальна, абстрактна модель відношення держави і суспільства до 

особи, яка може у майбутньому вчини правопорушення. 

Як динамічне явище, господарсько-правова відповідальність пов’язана із 

реалізацією обов’язку з боку вже особи-правопорушника піддатися визначеним у 

конкурентному законодавстві несприятливим правовим наслідкам. А тому, на 

нашу позицію, момент виникнення відносин відповідальності за порушення 

конкурентного законодавства не слід пов’язувати лише з фактом вчинення 

(виявлення) відповідного правопорушення, а з моменту покладення відповідних 

обов’язків на учасників ринку, передбачених у ч. 2 ст. 4 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції». Останнє співпадає у часі з моментом реалізації 

відповідними особами права на участь у конкуренції та набуття статусу учасника 

ринкової змагальності. 

3. Під час виявлення взаємозв’язку та взаємодії позитивної та негативної 

відповідальності ми також дійшли висновку, що особливу важливість набуває не 

юридична відповідальність як певне соціальне правове явище, а конкретні 

правовідносини і державно-примусові заходи, які застосовуються до осіб-

правопорушників. Оскільки згідно із ч. 2 ст. 61 Конституції України  юридична 

відповідальність особи має індивідуальний характер, на конкретно визначеному 

рівні вона характеризується здатністю цілеспрямованого попереджувально-

виховного та присічного впливу. І лише як крайній захід можуть бути застосовані 

певні штрафні (каральні) санкції з метою відновлення порушених прав. 

4. Критика «двоаспектного» існування юридичної відповідальності, як 

правило, здійснюється крізь призму її державно-примусової форми реалізації. І, 

як наслідок – заперечення правової сутності позитивної відповідальності. 

Вважаємо, що саме державно-примусова форма реалізації відповідальності є 



367 

 

 
 

одним із способів закріплення юридичних обов’язків особи правопорушника. А її 

існування здійснює позитивний вплив на стимулювання вчинення ним 

правомірних дій.  

5. Обґрунтовано, що завдяки санкціям внутрішня організація 

правоохоронного механізму, яка представлена заходами відповідальності та 

захисту, характеризується функціональною єдністю. Взявши за основу сутнісні 

характеристики категорій «обов’язок», «державний примус» та проаналізувавши 

їх крізь призму несприятливих правових наслідків, в тому числі їх характеру, 

адміністративно-господарські санкції, їх розмежовано за ознакою наявності в них 

заходів господарсько-правової відповідальності та заходів захисту. До заходів 

господарсько-правової відповідальності належать лише ті адміністративно-

господарські санкції, в яких закладені заходи майнового впливу штрафного 

(конфіскаційного) характеру: 1) сплата адміністративно-господарського штрафу; 

2) вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу). Через інші види 

адміністративно-господарських санкцій відбувається реалізація заходів захисту у 

сфері конкуренції. Тому пропонується позначати їх терміном «організаційні 

заходи адміністративно-господарського характеру». З огляду на викладене є 

підстави стверджувати про подвійну правову природу адміністративно-

господарських санкцій: санкції як заходи господарсько-правової відповідальності 

та санкції як заходи захисту. 

6. З метою створення дієвого механізму реалізації антимонопольними 

органами права на пред’явлення позову про вилучення незаконно одержаного 

прибутку пропонуємо: 

1.  Закон України «Про захист економічної конкуренції» доповнити ст. 

55
1
:  

«Стаття 55
1
. Вилучення незаконно одержаного прибутку» 

Прибуток, незаконно одержаний суб’єктом господарювання за 

правопорушення, передбачені пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, 

стягується за рішенням господарського суду до Державного бюджету України»; 
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2. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» доповнити 

ст. 24
1
: 

«Стаття 24
1
. Вилучення незаконно одержаного прибутку 

Прибуток, незаконно одержаний суб’єктом господарювання внаслідок 

вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, стягується 

за рішенням суду до Державного бюджету України». 

7. Запропоновано господарсько-правову відповідальність у сфері 

конкуренції розглядати як юридично значиме застосування передбаченого 

нормами конкурентного законодавства обов’язку суб’єкта господарювання 

понести негативні економічні наслідки штрафного та/чи конфіскаційного 

характеру чи безпосереднє їх понесення за протиправні діяння у сфері 

конкуренції у порядку та спосіб, що встановлений нормами процесуального 

права. Реалізація такої відповідальності відбувається шляхом застосування 

заходів державно-правового впливу штрафного (карального) характеру на 

поведінку тих суб’єктів господарювання, які, перебуваючи у стані ринкового 

змагання, порушили вимоги (приписи) конкурентного законодавства. 

8. Застосування адміністративно-господарської санкції у формі ліквідації 

суб’єкта господарювання може бути у випадку порушення вимог конкурентного 

законодавства щодо здійснення концентрації і виключно у судовому порядку. За 

рішенням антимонопольного органу  безпосереднє застосування (технічне 

забезпечення) адміністративно-господарської санкції у формі блокування цінних 

паперів здійснюється реєстроотримувачем в межах його компетенції. Рішення 

щодо анулювання ліцензій чи припинення операцій, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання окреслює межі 

компетенції не антимонопольного органу, а відповідних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування до яких вносяться стосовно цього подання на 

підставах, передбачених у спеціальному законодавстві. Вони є своєрідним 

«бланкетним» продовженням дії норм конкурентного законодавства.  

9. При аналізі та співставленні наукових позицій щодо оцінки правової 
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природи такого виду адміністративно-господарських санкцій як примусовий 

поділ, встановлено визначення її правової природи: це публічно-правова санкція 

немайнового характеру, за допомогою якої відбувається реалізація сукупності 

інтересів (публічного, суспільного, індивідуального) у сфері конкуренції. 

Примусовий поділ слід розглядати як таку санкцію, в якій міститься не захід 

господарсько-правової відповідальності, а лише міра захисту вказаних вище 

інтересів. Винятковий характер цієї санкції як міри захисту обумовлений 

необхідністю повного усунення причин порушень, вчинених суб’єктом 

господарювання у формі зловживання монопольним (домінуючим) становищем 

на ринку, а її застосування можливе лише за умов ефективності та доцільності. 

10. Аналізуючи погляди науковців на проблему визначення характеру 

(цивільний чи господарський) відшкодування шкоди як додаткового заходу 

відповідальності за правопорушення у конкуренції, допускається цивільно-

правова її приналежність. Аргументовано, що поняття «шкода» не охоплена 

нормами ГК України, а порушення правил здійснення економічної конкуренції є 

різновидом деліктних зобов’язань, які забезпечені санкціями саме у формі 

відшкодування шкоди (ст.ст. 1166-1211 ЦК України).    

11. За результатами системного правового аналізу повноважень 

антимонопольних органів щодо прийняття рішень у сфері конкуренції та з 

урахуванням виникнення додаткового обов’язку у особи-правопорушника 

пропонуємо класифікувати заходи захисту у сфері конкуренції за двома 

критеріями: 1) присічно-правовідновлювальні (відновлюють встановлений 

державою правопорядок у сфері конкуренції та сприяють усуненню причин 

вчинення правопорушень); 2) організаційно-статусні (призводять до змін до змін 

в організації здійснення господарської діяльності в умовах ринкової змагальності 

та у правовому статусі суб’єкта господарювання). Формами фіксації заходів 

захисту є: 1) рішення у справах про порушення конкурентного законодавства; 2) 

попередні рішення у справах; 3)  рекомендації, надані органами 

антимонопольними органами. Встановлено, що у рішеннях антимонопольних 
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органів можуть бути присутні як заходи господарсько-правової відповідальності, 

так і заходи захисту у сфері конкуренції. Однак в рекомендаціях і у попередніх 

рішеннях відображаються лише заходи захисту.  

Наголошено, що рішення у справах, попередні рішення та рекомендації є 

не самими засобами примусу, а формою фіксації державно-примусових засобів. 

Водночас рішення у справах та попередні рішення є водночас заходами 

процесуального забезпечення, які відображають ефективність норм 

конкурентного законодавства в цілому. 

12. Хоча проблема правопорушення у конкуренції і проблема 

господарсько-правової відповідальності тісно між собою пов’язані, одне поняття 

не може існувати без іншого. Правопорушення − це протиправне діяння 

(юридичний факт), а юридична відповідальність − це специфічне деліктний чи 

акцесорно-примусовий обов’язок понести несприятливі наслідки. Вважаємо 

наявність такого обов’язку характеризує внутрішній стан юридичної 

відповідальності, внутрішні якості особи-правопорушника. Тому дані категорії 

(правопорушення та відповідальність) відрізняються за своєю сутністю та 

змістом. Однак беззаперечним залишається те, що факт вчинення 

правопорушення активізує розвиток саме правоохоронних відносин 

відповідальності (матеріальних та процесуальних).  

13. Крізь призму позитивного та негативного аспектів господарсько-

правової відповідальності у конкуренції, доведено широке та вузьке розуміння 

підстав її виникнення. В широкому розумінні, підставою позитивного аспекту 

юридичної відповідальності є здійснення наданих прав, виконання покладених 

юридичних обов’язків, заснованих на виборі поведінки та її оцінці з урахуванням 

інтересів суспільства, держави. Визнання за правопорушенням властивостей 

юридичного факту, з яким законодавець пов’язує момент виникнення 

господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції характеризує вузький 

підхід до розуміння підстави її виникнення (негативної форми господарсько-

правової відповідальності).  
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14. Установлено, що ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» є прикладом встановлення матеріальної презумпції 

правопорушення. Однак аналіз сукупності наукових та спеціальних джерел щодо 

класифікації видів правопорушень у сфері конкуренції є підставою для 

формулювання висновку про відсутність серйозних системних досліджень з даної 

проблеми. Для її розв’язання пропонуємо класифікувати такі правопорушення: 1) 

з урахуванням дії в конкурентному законодавстві правил  per se та правил 

розумності правопорушення у сфері конкуренції поділяти на абсолютно 

протиправні та відносно протиправні; 2) в залежності від особливостей 

суб’єктного складу; 3) в залежності від типу ринкової поведінки та характеру 

порушених інтересів; 4) в залежності від дотримання суб’єктами господарювання, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю вимог конкурентного 

законодавства та з урахуванням процедурних особливостей вчинення певних дій, 

пов’язаних із реалізацією окремих повноважень органів Антимонопольного 

комітету України; 5) в залежності від характеру тривалості поділяти на разові та 

триваючі. 

15. Від правильного визначення характеру тривалості правопорушення у 

сфері конкуренції залежать момент початку перебігу строку давності притягнення 

до відповідальності. Для триваючих правопорушень він визначається днем 

припинення вчинення правопорушення, а для разових − з дня вчинення 

порушення. Беручи до уваги те, що законодавець може водночас оперувати як 

категорією «закінчення», так і «припинення» вчинення правопорушення, 

аргументується положення про те, що припинення вчинення правопорушення 

характеризує як процес активної дії, так і пасивної поведінки особи порушника, а 

закінчення − як дію особи порушника, пов’язану із досягненням для неї бажаного 

результату.  
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З метою уніфікації термінології із ГК України пропонуємо внести зміни до 

назви та змісту ст. 42 ч. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

та викласти її в такій редакції: 

«Стаття 42 Строки застосування адміністративно-господарських 

штрафних санкцій за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції 

1. Суб’єкт   господарювання   не  може  бути  притягнений до 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

якщо минули строки  застосування адміністративно-господарських штрафних 

санкцій. 

Строк застосування адміністративно-господарських штрафних санкцій за  

порушення законодавства  про  захист економічної конкуренції становить п’ять 

років з дня вчинення порушення,  а в разі триваючого порушення – з  

дня припинення вчинення порушення.  

Строк застосування адміністративно-господарських штрафних санкцій за 

порушення законодавства  про  захист  економічної  конкуренції,  передбачені 

пунктами  13-16  статті  50 цього Закону, становить три роки з дня  

вчинення  порушення,  а  в  разі  триваючого  порушення  - з  дня припинення 

вчинення порушення».  

Аналогічні зміни пропонуємо внести і до назви та змісту ст. 28-1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції».   

16. З метою вірного визначення моменту відліку строку давності 

притягнення до господарсько-правової відповідальності, запропоновано до 

використання по відношенню до триваючих правопорушень саме критерію 

припинення вчинення правопорушень з такою різницею: (1) з моменту виявлення 

правопорушення, якщо воно продовжує вчинюватися на момент його виявлення 

або (2) з моменту припинення правопорушення,  якщо воно припинено на час 

виявлення. 
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Доведено, що припинення вчинення правопорушення у сфері конкуренції 

може залежати від: 1) закінчення вчинення порушення; 2) добровільної відмови 

від продовження вчинення порушення; 3) дотримання виконання положень 

рекомендацій органів Антимонопольного комітету України;  4) зміни умов 

обороту товарів (ринкової ситуації); 5) зміни в правовому статусі суб’єкта 

господарювання. 

17. Ураховуючи низький рівень розроблення проблеми правопорушень у 

сфері конкуренції та їх однобічне сприйняття як заборонених конкурентним 

законодавством видів ринкової поведінки, пропонуємо більш широке визначення 

поняття «правопорушення у сфері конкуренції»: це такі, що посягають на 

встановлений державою правопорядок у сфері конкуренції протиправні дії 

(бездіяльність) суб’єктів господарювання, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, які створюють перешкоди (обмеження) для ефективної конкуренції 

та/чи порушують суб’єктивні права осіб, які беруть участь у конкуренції чи 

споживачів, в тому числі і ті, що пов’язані із реалізацією окремих повноважень 

антимонопольних органів. 
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РОЗДІЛ 5 

 

УМОВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПРАВОПОРУШЕННЯ У ВІДНОСИНАХ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

5.1  Встановлення умов господарсько-правової відповідальності у 

відносинах конкуренції 

 

В межах нашої роботи методологічно виправданим є дослідження умов 

виникнення господарсько-правової відповідальності у відносинах конкуренції із 

застосуванням методу юридичної герменевтики. За його допомогою можливо 

зрозуміти глибинний зміст норм конкурентного законодавства та якісно оновити 

концепцію поєднання суб’єктивно-об’єктивних умов застосування заходів 

господарсько-правової відповідальності, а також надати їм кореляцію з 

життєвими обставинами, котрі обумовлю процес виявлення та доведення при 

розгляді справ про порушення конкрентного законодавства. 

Ураховуючи, що правопорушення у сфері конкуренції є різновидом 

господарських правопорушень, вважаємо за необхідне висловити окремі критичні 

зауваження щодо систематизації умов господарсько-правової відповідальності 

суб’єктів господарювання, які запропонувала З.Ф. Татькова: 1) господарська 

правосуб’єктність (боржника) та потерпілого (кредитора); 2) дотримання строків 

реалізації відповідальності; 3) відсутність обставин, що виключають 

відповідальність або є підставами для звільнення від неї; 4) наявність відповідних 

негативних наслідків, в тому числі збитків; 5) причинний зв’язок між 

правопорушенням та настанням негативних наслідків; 6) наявність вини 

порушника [562, с. 10 ].   

По-перше, викликає сумніви віднесення автором до умов господарсько-

правової відповідальності господарської правосуб’єктності (боржника) та 

потерпілого (кредитора). За вірним зауваженням Н. Ф. Ментуха, господарська 

правосуб’єктність є правовою властивістю господарської організації, що 
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виражається в суб’єктивних правах і юридичних обов’язках, які надані законом 

та/або безпосередньо законом не встановлені, але необхідні для виконання 

господарською організацією покладених на неї функцій і завдань, спрямована на 

збалансування приватних і публічних інтересів [324, с. 41]. У відповідальність 

трансформується правосуб’єктність будь-якого учасника відносин у сфері 

господарювання при порушенні ним чужого чи власного суб’єктивного права. 

По-друге, хибною є позиція З.Ф. Татькової щодо розуміння строків 

реалізації господарсько-правової відповідальності в якості її умови. Вважаємо, що 

встановлені у конкурентному законодавстві строки давності притягнення до 

відповідальності 464, ст. 42; 463 ст. 28-1, як і в ГК України 107, ст. 223, 250,  

хоча і безпосередньо пов’язані із строками застосування адміністративно-

господарських  санкцій, однак вони не можуть розглядатися як умови 

відповідальності. «Умова» застосування відповідальності та «строк» застосування 

санкції (строк давності притягнення до відповідальності) є взаємодоповнюючими, 

але не тотожними поняттями з огляду навіть їх етимологію. Строк давності 

притягнення до відповідності, правильніше було б розглядати як одну із ознак 

інституту юридичної відповідальності в цілому, та господарсько-правової у сфері 

конкуренції зокрема, або ж як загальний принцип правового регулювання певної 

групи суспільних відносин.  

З огляду на викладене вважаємо, що закінчення перебігу строку давності 

притягнення до відповідальності, наявність обставин, що виключають 

відповідальність або є підставами для звільнення від неї варто розглядати як 

матеріально-правові підстави звільнення від господарсько-правової 

відповідальності. 

Висловлені нами критичні зауваження продиктовані практичною 

необхідністю дослідження тих умов, котрі слугують  основою для кваліфікації 

поведінки як правопорушення у конкуренції.  

Зазвичай юридична відповідальність настає за наявності умов 

(суб’єктивних та/чи об’єктивних), які утворюють склад правопорушення. Однак 
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специфіка правопорушень у конкуренції не дозволяє беззаперечно застосувати 

той чи інших класичний підхід у визначенні обов’язкових елементів відповідного 

складу правопорушення (чи то за моделлю побудови, прийнятого в 

адміністративному/кримінальному праві, чи то в цивільному/господарському 

праві). Адже для конкурентного законодавства не є характерним існування чітко 

побудованої системи складу правопорушень.  

Наразі беззаперечним залишається факт застосування господарсько-

правової відповідальності в цілому та, зокрема у відносинах конкуренції  за 

наявністю певних об’єктивних умов. Переконані, що їх дослідження варто 

здійснювати крізь призму матеріальних чи формальних його ознак. І, нажаль, цій 

проблемі у літературі не приділялось значної уваги.  

Наприклад, О.В. Безух вважає, що правопорушення у сфері конкуренції не 

передбачає завдання реальної шкоди та наявності причинного наслідкового 

зв’язку [39, с. 24]. Аналогічну позицію в цьому питанні займає Д. М. Лук’янець. 

На його думку правопорушення, перераховані у ст. 50 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» є формальними за своїм складом [287, с. 78-80]. 

Однак із такими твердженнями можна погодитися лише частково.  

По-перше, кваліфікація правопорушень, визначених у ст. 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» може здійснюватися (1) з 

урахуванням інших (спеціальних) норм вказаного Закону (2) або ж шляхом 

відсилки на інші (спеціальні) норми вказаного Закону, (3) або ж в межах 

визначеної у ст. 50 Закону диспозиції відповідного правопорушення. 

Зокрема, існування спеціальних норм, в яких містяться ознаки складу 

правопорушень у конкуренції, є характерним для таких випадків: 

− ознаки вчинення протиправної поведінки, визначеної як  

антиконкурентні узгоджені дії (п. 1 ст. 50 Закону) встановлюються з урахуванням 

ст. 5, ч. 1 - 3 ст. 6, ч. 2 ст. 8 Закону; 
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− ознаки вчинення протиправної поведінки, визначеної як  зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем (п. 1 ст. 50 Закону) встановлюються з 

урахуванням ч.1 - 2 ст. 13 Закону; 

− концентрація без отримання відповідного дозволу органів 

Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу 

необхідна (п. 12 ст. 50 Закону). Випадки, в яких необхідне отримання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання встановлюються у ст. 24 Закону.  

По-друге, положення відсильних норм, сформульованих у диспозиції 

правопорушень, зазначених у ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», слід враховувати при кваліфікації поведінки суб’єкта 

господарювання як правопорушення у конкуренції у випадках: 

− здійснення учасниками узгоджених дій − суб’єктами господарювання, 

заборонених згідно з ч. 5 ст. 10 Закону (п. 5 ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»); 

− обмежувальна та дискримінаційна діяльність, заборонена згідно із ч. 2 

ст. 18, ст. 19 і 20 Закону (п.8 ст. 50 Закону); 

− обмежувальна діяльність, заборонена згідно із ч. 1 ст. 18 Закону (п.9 

ст. 50 Закону); 

− недотримання умов, передбачених п. 2 ч. 3 ст. 22 Закону (п.10 ст. 50 

Закону); 

− обмежувальна діяльність об’єднань, заборонена згідно зі ст. 21 Закону ( 

п. 20 ст. 50 Закону ). 

В ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»  вказано на 

ті види поведінки, які можуть бути безпосередньо кваліфіковані як 

правопорушення у конкуренції без посилань на інші статті (спеціальні норми) 

вказаного Закону. До таких окремо визначених диспозицій відносяться: 

− невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного 

комітету України або їх виконання не в повному обсязі ( п. 4 ст. 50 Закону); 
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− порушення положень погоджених з органами Антимонопольного 

комітету України установчих суб’єктів  суб’єкта господарювання створеного в 

результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції (п. 11 ст. 

50 Закону); 

− неподання інформації або подання інформації в неповному обсязі 

Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у 

встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його 

територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки (п. 13 -14 ст. 

50 Закону); 

− подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України 

чи його територіальному відділенню (п. 15 ст. 50 Закону); 

− створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, 

його територіальному відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи 

накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації (п. 16 

ст. 50 Закону); 

− надання рекомендацій суб’єктам господарювання, об’єднаннями, що 

схиляють до вчинення порушень конкурентного законодавства про захист 

економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень (п. 17 ст. 50 

Закону); 

− обмеження у господарській діяльності суб’єкта господарювання у 

відповідь на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його 

територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (п. 18 ст. 50 Закону); 

− невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і 

зобов’язань, якими було обумовлено рішення про надання дозволу на узгоджені 

дії, концентрацію (п. 19 ст. 50 Закону). 

Аналізуючи як положення ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», так і відсильні диспозиції окремих її пунктів можна зробити 

висновок про існування, окрім формального, ще й матеріального складу 
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правопорушення. Конструкція останнього передбачає врахування при оцінці 

протиправної поведінки  також  наявності настання негативних наслідків для 

конкуренції. За даних обставин необхідними елементами об’єктивної сторони 

складу правопорушення з матеріальним складом є: 1) наявність протиправної 

поведінки; 2) наявність негативних наслідків для конкуренції; 3) наявність 

причинно-наслідкового зв’язку між такою поведінкою та настанням негативних 

наслідків. А саме: 

1) для кваліфікації поведінки відповідно до п. 11 ст. 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» положень погоджених органами 

Антимонопольного комітету України установчих документів суб’єкта 

господарювання, створеного в результаті концентрації, необхідним є 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку між таким видом протиправної 

поведінки та настання негативних наслідків для конкуренції шляхом її 

обмеження; 

2) для кваліфікації поведінки суб’єктів господарювання як 

антиконкурентні узгоджені дії відповідно до п. 1 ст. 50 та ч. 1 ст. 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» необхідним є встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку між таким видом протиправної поведінки та 

настання чи можливості настання недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції; 

3) для кваліфікації поведінки суб’єктів господарювання вчинених у 

формі схожих дій (бездіяльності) як антиконкурентні узгоджені дії відповідно до 

п. 1 ст. 50 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

необхідним є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між таким видом 

протиправної поведінки та настання чи можливості настання недопущення, 

усунення чи обмеження конкуренції; 

− для кваліфікації узгоджених дій стосовно постачання та використання 

товарів як антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання відповідно до 

п. 1 ст. 50 та ч.1 ст. 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
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необхідним є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між таким видом 

протиправної поведінки та настанням одного із вказаних нижче негативних 

наслідків для конкуренції, зазначених у ч. 2 ст. 8 Закону: суттєве обмеження 

конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі 

монополізації відповідних ринків; обмеження доступу на ринок інших суб’єктів 

господарювання; настання економічно необґрунтованого підвищення цін або 

дефіциту товарів; 

− для кваліфікації поведінки суб’єктів господарювання як зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку відповідно до п. 1 ст. 50 та ч. 1 

ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» необхідним є 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку між таким видом протиправної 

поведінки та настанням одного із вказаних нижче негативних наслідків: настання 

чи можливість настання недопущення, усунення чи обмеження конкуренції; 

ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання; ущемлення інтересів 

споживачів. 

Якщо брати до уваги правопорушення, що вчинені у формі 

недобросовісної конкуренції, здебільшого вони є формальними за складом. Ця 

конструкція закладена в самому визначенні недобросовісної конкуренції  (ч.1 ст. 1 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Вказівки ж на 

негативні наслідки недобросовісних дій у конкуренції містяться у окремих 

статтях глави 4 «Неправомірне збирання, розголошення та використання 

комерційної таємниці» Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції».  

Дотримуючись висловлених у літературі критичних зауваженнь до 

формальних («безшкідливих») складів правопорушень [579, с. 178; 351, с. 27], Т. 

І. Султонова зробила висновок про те, що негативні наслідки, зокрема при 

зловживаннях домінуючим становищем на ринку, в будь-якому випадку присутні 

та завжди відображаються на публічних інтересах [557, с.95]. Відтак, при 

кваліфікації поведінки як правопорушення у сфері конкуренції, необхідним було 
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б доведення сутності порушених публічних інтересів. Але хіба норми 

конкурентного законодавства не охороняють встановлений державою 

правопорядок у сфері конкуренції? І чи потрібно зайвий раз доводити цей факт, 

коли мова йде про конкретний вид протиправної поведінки, визначений у 

законодавстві? Вважаємо, що запропонований Т.І. Султоновою підхід є 

неприйнятним та неконструктивним в цілому.   

Отже, практичне значення розмежування матеріальної та формальної 

конструкції складів правопорушень у конкуренції надає можливість  вірно 

виокремити обов’язкові об’єктивні умови застосування заходів господарсько-

правової відповідальності. До формальних належать ті склади правопорушення, 

об’єктивна сторона яких включає протиправність як єдину об’єктивну умову 

відповідальності. А обов’язковими об’єктивними умовами застосування заходів 

господарсько-правової відповідальності за правопорушення з матеріальним 

складом є і протиправність діяння, і негативні його наслідки, і причинний зв’язок 

між вказаними обставинами. 

Нажаль, торкаючись питань відповідальності у відносинах конкуренції, 

автори відповідних наукових праць зазвичай уникають проведення дослідження її 

суб’єктивної сторони. Однак, незважаючи на це у науковій літературі все ж таки 

висловлюються неоднозначні позиції щодо вини як обов’язкової суб’єктивної 

ознаки складу правопорушень у сфері конкуренції.  

Про винність дій у сфері конкуренції писали у своїх працях О.В. Шальман 

[630, с. 131], К.Ю. Тотьєв [577, с. 248-250], С.М. Кондратовська [222 , с. 110-120], 

Т.Ю. Заріпова [167, с.133], О. О. Каштанов [192, с. 7 ]. В свою чергу С.Б. Мельник 

уточнила, що винність діяння як порушення конкурентного законодавства 

означає, що воно вчинено зумисно або по необережності [314, с. 148], а при 

кваліфікації правопорушень, вчинених у формі зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем, пропонується дослідження намірів і цілей суб’єкта 

господарювання [532, с. 27]. Стверджуючи, що вина закладена у самому понятті 

монополістичної діяльності в якості її ознаки, Т. І. Султонова взагалі зробила 
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висновок про присутність форми умисної вини в поведінці, пов’язаній  із 

зловживанням домінуючим становищем  [557, с. 103-104]. 

Більш категорично з цієї проблеми висловилася О.О. Бакалінська. Вона 

підкреслила, що антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання є 

винними діяннями, а суб’єктивний елемент складу зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем характеризується прямим умислом і обов’язковою 

спеціальною метою, а для правопорушень у формі обмежувальної та 

дискримінаційної діяльності суб’єктів господарювання, об’єднань суб’єктивна 

сторона передбачає прямий умисел і, як правило, спеціальну мету. А при 

встановлені факту неправомірного використання чужих позначень, схилення 

постачальника до дискримінації покупця, підкупу працівника покупця 

(замовника) доведення умислу правопорушника є обов’язковим [28, с. 196, 219, 

249, 292, 300, 302].  

Ми не можемо заперечити, що в цілому сутність протиправної поведінки у 

конкуренції обумовлена, зокрема винними діяннями. Однак категорично не 

поділяємо розуміння зловживання монопольним (домінуючим) становищем, 

обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб’єктів господарювання, 

об’єднань крізь призму прямого умислу, та ще й спеціальної мети, оскільки у 

диспозиціях ст. 13, ст.18-21 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» відсутні відповідні прямі застереження.  Настання чи можливість 

настання певних наслідків формує не суб’єктивну, а об’єктивну складову 

правопорушень у конкуренції. 

Солідаризуємося із науковою позицією С.А. Паращука, який висловив 

сумніви щодо твердження про умисне вчинення монополістичної діяльності, адже 

доказати умисел правопорушника у вигляді спрямованості на обмеження чи 

усунення конкуренції досить складно та звужує коло переслідуваних 

правопорушень на шкоду конкурентним відносинам на ринку [361, с. 155].  
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Більш  радикальну позицію займають ті автори (О.В. Безух [39, с. 24], Д. 

М. Лук’янець [287, с. 79-80], В.І. Єрьоменко [148, с. 304]) які вважають, що 

правопорушення у сфері конкуренції, в тому числі у справах про недобросовісну 

конкуренцію, не передбачає наявності вини. Це узгоджується із поширеним у 

літературі концептуальним положенням про «об’єктивну відповідальність» 676, 

с. 91 чи відповідальність на підставі принципу «спричинення» 55, с. 758, в тому 

числі і у сфері конкуренції 37, с. 248. 

За даних обставин сповідується ідея існування відповідальності на засадах 

ризику. Як суб’єктивна підстава відповідальності без вини розуміння ризику, на 

погляд О.В. Безуха, пояснює природу господарської відповідальності для певних 

видів поведінки в конкуренції. Поняття «юридичний ризик», вважає він, 

відображає можливе входження суб’єкта права в зону неправомірної поведінки, 

тобто настання негативних наслідків для публічного порядку [37, с. 245-246]. 

Вважаємо, що концептуальне положення про можливість притягнення до 

господарсько-правової відповідальності без вини, але на засадах ризику 

сформульоване під впливом наукової позиції В.А. Ойгензіхта (ризик як 

самостійна умова цивільно-правової відповідальності) [352, с. 100].  І як результат 

– існування спростовної презумпції ризику, відповідно до якої підприємець 

звільняється від відповідальності, якщо доведе настання несприятливих наслідків 

обставинами, котрі він об’єктивно не міг передбачити наявними у нього силами та 

засобами (Т.В. Бактімірова) [31, с. 69-70]. 

 Незважаючи на те, що хоча ризик відповідно до ст. 42 ГК України і є 

кваліфікуючою ознакою підприємництва як виду господарської діяльності 

вважаємо помилковим ставити знак рівності між поняттями «ризик» та «вина». 

Солідаризуємося із позицією А.Г. Мартіросяна, який висловився, що вина є лише 

одним із способів розподілу ризику [307, с. 7-8]. 

 За справедливим зауваженням В.О. Копилова ризик не може слугувати 

суб’єктивною умовою такої відповідальності підприємця. Ризик, вважає він, є 

лише умовою покладення обов’язку відшкодувати невинно спричинені шкоду чи 
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збитки або прийняти їх на себе [229, с. 44, 61, 135-136]. Тому досить 

аргументованою видається позиція автора щодо розуміння ризику в двох аспектах 

– об’єктивному та суб’єктивному. В об’єктивному аспекті − це об’єктивно 

існуюча можливість настання шкідливих наслідків, в суб’єктивному аспекті − це 

усвідомлення настання (на відміну від вини як, зокрема психічного ставленні до 

своїх дій (бездіяльності)) несприятливих наслідків в результаті вибору одного із 

варіантів поведінки. А це означає, що через категорію «ризику» у 

підприємницькій діяльності розкриваються випадки безвинної відповідальності, в 

тому числі у випадку настання суб’єктивного випадку (казусу). 

В літературі також розповсюджено концептуальне положення про дію 

безвинного режиму відповідальності в умовах ризикової діяльності. Враховуючи, 

що підприємництво завжди пов’язане із невизначеністю і підвищеним ризиком, 

Ф.І. Хамідулліна взагалі зробила висновок про підвищену відповідальність 

підприємців через дію презумпції відповідальності незалежно від вини. Вона 

вважає, що підвищена відповідальність пов’язана із ступенем турботливості не 

тільки по відношенню до власної справи, але й по відношенню до інтересів 

контрагента [ 601, с. 10, 153, 156-157]. Вважаємо, що термін «підвищена 

відповідальність» у такому ракурсі є беззмістовним: принаймні він повинен 

означати збільшення розміру та підвищення міри покарання деліквенту попри 

презумовану повну відповідальність. Якщо є принцип повної відповідальності, 

всяке її підвищення призводить до його спростування. 

Нажаль, дискусійність питання вини як суб’єктивної умови застосування 

заходів господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

конкуренції підтверджується і судовою практикою. Наприклад, в одному із 

Інформаційних листів Вищого господарського суду України наголошується на 

тому, що адміністративно-господарські санкції, як публічно-правові, не можуть 

застосовуватися за відсутності вини особи 457, п.50. Водночас в постанові його 

Пленуму зазначено, що саме конкурентне законодавство не ставить застосування 

передбаченої ним відповідальності у залежність від наявності у суб’єкта 
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господарювання вини в будь-якій формі 456, п. 3. Але «наявність» вини та її 

«доведення» не є однопорядковими явищами. 

Така наша позиція підтверджується позицією законодавця. Зокрема, в ст. 

614 ЦК України, вина визначається лише через вказівку на її форми − умисел чи 

необережність, без будь-яких вказівок на необхідність здійснення певних 

психологічних досліджень ставлення особи порушника до своїх протиправних дій 

та їх негативних результатів. На відміну від ЦК України в ч. 2 ст. 218 ГК України 

відсутні прямі вказівки на вину, тим більше на форми її прояву. Так, аналізуючи 

особливості відповідальності суб’єктів господарювання та зміст ч. 2 ст. 218 ГК 

України, В.С. Щербина, звернув увагу на диференціацію дії принципу винної чи 

безвинної відповідальності в залежності  від особи порушника: учасник 

господарських відносин за невиконання чи неналежне виконання господарського 

зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності (виділено 

нами − Н.М.) відповідає за наявності вини, а суб’єкт господарювання (якщо інше 

не передбачено законом чи договором) за порушення господарського 

зобов’язання відповідає без вини 651, с.16 .  Але з огляду на те, що відповідно до 

ст. 2 ГК України суб’єкти господарювання розглядаються як учасники відносин у 

сфері господарювання, незрозумілим є наведена вище позиція законодавця щодо 

розмежування випадків винної чи безвинної відповідальності за порушення 

господарського зобов’язання враховуючи суб’єктний критерій особи 

правопорушника.  

Ураховуючи, що заходи господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у конкуренції застосовуються у вигляді адміністративно-

господарських санкцій, підставою застосування яких є «порушення встановлених 

законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності» (ч.1 ст. 238 

ГК України), можна стверджувати про поширення дії принципу винної 

відповідальності і по відношенню до правопорушників у сфері конкуренції.  

Зазвичай вина більшістю  науковців розглянута крізь призму психічного 

ставлення особи порушника до своїх протиправних дій та до їх шкідливих 
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(протиправних, несприятливих) наслідків (результату) 309, с. 178; 111, с. 340; 

547, с. 145. Однак такий підхід не набув беззаперечного статусу. Одним із 

перших правову характеристику вини з урахуванням об’єктивної сторони 

правопорушення здійснив професор Б.І. Пугінський. На його погляд вина це не 

акт свідомості, а характеристика діяльності порушника в умовах її здійснення 

497, с. 150.  

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне звернути увагу і на те, що в абз. 2 ч. 

1 ст. 614 ЦК України та ч. 2 ст. 218 ГК України наводиться важливий критерій 

визнання особи невинуватою − це доведення факту вжиття всіх залежних від неї 

заходів щодо належного виконання нею зобов’язання (за ЦК України) або 

доведення факту вжиття всіх залежних від неї заходів для недопущення 

господарського правопорушення. Причому у ч. 2 ст. 193 ГК України міститься 

спеціальне застереження про необхідність вжиття таких заходів з урахуванням 

інтересів другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. 

Водночас обов’язок доведення її відсутності покладається на особу, яка вчинила 

правопорушення. Таке розуміння вини відповідає концепції «поведінкового» 

трактування вини 429, с. 276, 279, 415 . Хоча елементи «психологічної» 

концепції вини можна віднайти в ст. 614 ЦК України,  а саме за допомогою слів 

«умисел чи необережність». 

Солідаризуємося із позицією В.Д. Примака про те, що вина завжди 

втілюється або в намірі, або у відсутності належної турботливості або обачності 

особи 429, с. 287 . Невипадково О.Т. Зима відзначив той факт, що «вина 

гарантує права та інтереси правопорушника, адже він не може бути притягнутий 

до відповідальності у разі її відсутності» [170, с. 100]. Оскільки провина є 

необхідною умовою будь-якої відповідальності [545, с. 13], при оцінці вини 

боржника, не мають ніякого значення індивідуальні якості боржника і тим паче 

його «психічні переживання» у зв’язку із скоєним правопорушенням» 55 с. 759.  

Системний аналіз наведених норм надає можливість стверджувати, що 

законодавець такому суб’єктивному критерію як вина надає певні об’єктивні 
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риси, котрі, і на цьому справедливо наголошує Т.Ю. Заріпова, пов’язують 

невинність із прийняттям заходів для належного виконання зобов’язань 167, 

с.108. 

Зазвичай вина є обов’язковим елементом конструкції складу 

правопорушення (цивільного чи господарського) у випадках застосування до 

правопорушника майнових санкцій. Однак порушення вимог законодавства, в 

тому числі і конкурентного, за своєю природою вже вказують на винну поведінку 

суб’єкта господарювання, адже не знання закону не звільняє від відповідальності. 

Однак таку вину слід розглядати як таку, що має форму необережності. Також 

логічно можна припустити, що формулюючи положення про відповідальність 

суб’єкта господарювання за порушення правил господарювання у ч. 2 ст. 218 ГК 

України, законодавець керувався принципом дії саме необережної винної 

поведінки. Адже настання чи можливість настання негативних наслідків для 

конкуренції (зокрема, недопущення, усунення чи її обмеження), що в більшості 

випадків є кваліфікуючою ознакою протиправної діяльності суб’єкта 

господарювання в умовах змагальності (за даних обставин діє принцип 

«спричинення») вмотивовує необережну форму вини особи порушника з точки 

зору того, що вона мала можливість і повинна була б передбачити і попередити їх 

настання. 

За справедливим зауваженням Д.А. Керімова, зміст закону може бути ясно 

викладено в його статтях лише при умові вірного розуміння сутності та структури 

правової норми [196, с. 140]. Тому протиправність слід розуміти як усвідомлення 

порушень вимог (приписів) конкурентного законодавства. Тому ознаки винної 

поведінки об’єктивовані, зокрема: 1) наявною можливістю суб’єкта 

господарювання обирати модель ринкової поведінки; 2) порушенням суб’єктами 

господарювання законодавчо встановлених заборон; 3) недотриманням вимог, 

умов та зобов’язань, які встановлюються конкурентним законодавством з метою 

встановлення режиму державного контролю за концентрацією суб’єктів 

господарювання та легалізації антиконкурентних узгоджених між ними дій; 4) 
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невиконанням покладених на суб’єктів господарювання обов’язків; 5)  створення 

перешкод працівникам органів Антимонопольного комітету України у виконанні 

ними повноважень; 6) обмеженнями в господарській діяльності суб’єкта 

господарювання у  відповідь на те, що він звернувся до антимонопольних органів 

із заявою про порушення конкурентного законодавства. 

Отже, вину як суб’єктивну умову притягнення до господарсько-правової 

відповідальності у конкуренції слід розглядати з точки зору об’єктивних обставин 

характеру та умов вчинення протиправної поведінки та ступеня недопущення, 

усунення чи обмеження конкуренції в цілому (об’єктивний критерій необережної 

вини). Водночас таке «поведінкове» розуміння вини не слід зводити до понять 

добросовісності чи недобросовісності. З огляду на це ми не зовсім погоджуємося з 

тими авторами, які зміст вини вбачають в  недобросовісному відношенні одного 

суб’єкта до своїх обов’язків, котрі порушуються чи вже порушені, а також правам 

та законним інтересам іншого суб’єкта, тобто відсутність належної турботи 627, 

с. 209-253;429, с. 209-253 . І хоча вина та добросовісність пов’язані елементами 

оцінки учасниками ринкової змагальності настання чи можливості настання 

негативних результатів у сфері конкуренції  (факту спричинення) і як результат – 

публічний її осуд, в контексті нашого дослідження розуміння вини через 

категорію недобросовісності диференціюється в залежності від характеру норм 

конкурентного законодавства.  

Для підтвердження висловленої нами наукової позиції проаналізуємо 

положення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», які за 

своїм характером є приватно-правовими і слугують альтернативною 

(позасудовою) формою захисту порушених суб’єктивних прав учасників 

конкуренції. За даних обставин недобросовісність характеризує суб’єктивну 

сторону тої моделі поведінки, яка суперечить торговим і чесним звичаям у 

господарській діяльності. Причому така поведінка завжди має прояв у формі дії із 

застосуванням різних способів та методів ведення конкурентної боротьби за 

споживача. При такому підході використання у диспозиції норм  вказаного 
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Закону, зокрема слів «поширення» (ст.8), «схилення» (ст. ст.10-12), «підкуп» 

(ст.ст. 13-14), вже не буде мати значення у визначенні ступеня вини, тобто форми 

умислу в діях конкурента.  

Навпаки, норми Закону України «Про захист економічної конкуренції» за 

своєю спрямованістю захищають встановлений державою публічний порядок в 

умовах конкуренції. Тому кваліфікація поведінки суб’єкта господарювання як 

правопорушення здійснюється з урахуванням таких об’єктивних умов 

господарсько-правової відповідальності як причинний зв’язок між 

діями/бездіяльністю суб’єкта господарювання, які призвели чи можуть призвести 

до настання тих негативних наслідків, що вказані у гіпотезі відповідних норм 

вказаного Закону. При цьому в межах дії презумпції винної поведінки існує 

тісний зв’язок між  виною і вказаними об’єктивними умовами, а 

недобросовісність знаходиться поза їх контекстом. 

Суб’єктивні умови відповідальності за правопорушення у конкуренції 

включають в себе: 1) передбачення чи можливість передбачення настання 

негативних наслідків для конкуренції; 2) обмеження у конкуренції можуть 

призвести до погіршення становища, в тому числі майнового, для іншого 

учасника (учасників) конкурентної боротьби чи споживачів. Тому в основі 

відносин господарсько-правової відповідальності знаходиться об’єктивно 

протиправна поведінка учасника процесу конкуренції. 

З урахуванням щойно наведених нами вище міркувань цілком 

погоджуємося із науковою позицією щодо поділу умов відповідальності на 

позитивні (це ознаки, які характеризують об’єктивну сторону правопорушення) та 

негативні (вина) 549, с. 445. Також слушною є позиція В.О. Копилова щодо 

віднесення умов, наявність яких доводиться зацікавленими особами для 

виникнення відносин відповідальності, до позитивних умов виникнення відносин 

відповідальності, а до негативних – умови, які перешкоджають настанню 

відповідальності, а їх відсутність доводиться відповідачем [229, с. 113-114]. 
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Беручи за основу наведені концептуальні положення та особливості 

конструкції складу правопорушень у сфері конкуренції, можна зробити 

узагальнюючий висновок: умови застосування заходів господарсько-правової 

відповідальності у відносинах конкуренції умовно можна поділити на позитивні 

та негативні. Під позитивними слід розуміти такі об’єктивні умови 

(протиправність діяння, а в окремих випадках − причинний зв’язок та шкідливі 

наслідки), котрі є предметом обов’язкового виявлення та встановлення 

антимонопольними органами. Під негативними умовами слід розуміти ті умови, 

котрі не є безпосереднім предметом доказування (вина) антимонопольними 

органами, але існування яких виражено у формі законодавчо встановленої 

презумпції винної поведінки у сфері конкуренції. Практичне розуміння вини як 

негативної умови відповідальності у конкуренції пов’язане із вирішенням питання 

про розподіл обов’язку доказування, надання доказів у справі та доведенні їх 

достовірності з урахуванням матеріалів справи та виду правопорушення. 

З огляду на дискусійність питання вини, вважаємо, що винуватість 

суб’єкта господарювання в умовах конкуренції не може розглядатися як 

обов’язковий елемент складу правопорушення. Однак доктрина об’єктивного 

(поведінкового) підходу формує підґрунтя до розуміння його вини при 

встановленні загальної умови застосування господарсько-правової 

відповідальності за вчиненне правопорушення у конкуренції. В свою чергу 

господарська судова практика підтверджує практичну доцільність використання 

поведінкового підходу (об’єктивне розуміння вини) у вирішенні питання про 

наявність суб’єктивної умови відповідальності у справах про порушення 

конкурентного законодавства. І на відміну від суб’єктивного розуміння вини як 

інтелектуально-вольового ставлення особи у формі умислу або необережності до 

здійснюваного протиправного діяння і його результату, в доктрині 

«поведінкового підходу» вина є формою порушення принципів добросовісності 

(тобто дотримання приписів конкурентного законодавства), розумності (тобто 

інтелектуальна оцінка настання або можливості настання негативних наслідків 
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для конкуренції) і справедливості (тобто дія в межах загальнодозвільного типу 

правового регулювання), а також торгових та інших чесних звичаїв ділового 

обороту у сфері господарювання. 

 

5.2 Протиправність як обов’язкова умова господарсько-правової 

відповідальності у відносинах конкуренції: додаткові та спеціальні її ознаки 

 

Зовнішній прояв протиправної поведінки, що посягає на встановлений 

державою правопорядок у сфері конкуренції, характеризує об’єктивну сторону 

правопорушень, яка закріплена в нормах конкурентного законодавства. Для 

застосування відповідних заходів впливу важливо виявити та встановити ознаки  

протиправності діяння і відобразити їх у рішенні антимонопольного органу, яке 

підлягає доказуванню і приймається за результатами розгляду справи. За умови 

оскарження на предмет його недійсності, господарський суд зобов’язаний 

перевірити правильність встановлення антимонопольним органом фактичних 

обставин, пов’язаних з наявністю чи відсутністю в діях суб’єкта господарювання 

такої ознаки порушення конкурентного законодавства як протиправність.  

Як формальна ознака неправомірного діяння у відносинах конкуренції, 

протиправність «матеріалізується» у дії чи бездіяльність. В окремих випадках 

законодавець чітко на них вказує у Законі України «Про захист економічної 

конкуренції»: ст. 5 – узгоджені дії як будь-яка інша погоджена конкурентна 

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання; ч. 3 ст. 6 – 

антиконкуретними узгодженими діями вважається також вчинення суб’єктами 

господарювання схожих дій (бездіяльності); ч. 1 ст. 13 – зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта 

господарювання. Наприклад, формою бездіяльності при узгоджених діях є 

мовчазна згода на ті дії, які заборонені ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», а при зловживанні монопольним (домінуючим) 

становищем – не виконання  своєчасно в повному обсязі роботи по технічному 
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обслуговуванню і ліквідації несправностей внутрішньо будинкового обладнання 

житлового фонду, який знаходиться на обслуговуванні ЖЕО – монополіста на 

ринку експлуатації і поточного ремонту житлового фонду у межах обслуговуваної 

ним території, яка призвела до ущемлення інтересів споживачів, і була б 

неможливою за умови існування значної конкуренції на ринку. 

Дві форми протиправної поведінки (дії/бездіяльність) притаманні і тим 

видам правопорушень у сфері конкуренції, які перебувають у площині або: 

1) невиконання окремих вимог конкурентного законодавства щодо 

здійснення концентрації, а саме: порушення положень погоджених з органами 

Антимонопольного комітету України установчих документів суб’єкта 

господарювання, створеного в результаті концентрації (п. 11 ст. 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції») та «концентрація без отримання 

відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України» (п.12 ст. 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»); 

2) порушення права доступу до інформації в діяльності антимонопольних 

органів та реалізації окремих, в тому числі пов’язаних і таким правом 

повноважень − «створення  перешкод працівникам Антимонопольного комітету 

України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, 

вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії 

інформації (п.16 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

На відміну від наведених видів правопорушень, вчинення дій у формі 

недобросовісної конкуренції виключає бездіяльність протиправної поведінки. 

Така наша позиція підтверджується уточненням ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» − «будь-які дії у конкуренції». 

В більшості випадків законодавець обмежується словами «виконання не в 

повному обсязі» (п.4 ст. 50 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»),  «здійснення дій» (п. 5 ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»), «обмежувальна та дискримінаційна діяльність» (п. 8 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), «подання 
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інформації в неповному обсязі» чи «подання недостовірної інформації» (п.п. 15-

16 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), «обмеження в 

господарській діяльності суб’єкта господарювання у відповідь на те» (п. 18 ст. 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»), що є свідченням лише 

діяльної характеристики поведінки  особи порушника. 

У тих же випадках, коли законодавець оперує словами «невиконання 

рішення, попереднього рішення» (п. 4 ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»), «недотримання умов», «неподання інформації», 

«невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов’язань» (п.п. 

10, 13, 19 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), є 

підстави стверджувати про домінування бездіяльної форми протиправної 

поведінки. Адже про бездіяльність, і на цьому періодично акцентується увага у 

літературі [601, с. 108; 48, с. 30], можна говорити  лише, тоді, коли на суб’єкта 

господарювання імперативно покладався обов’язок щодо вчинення певних дій 

відповідно до вимог конкурентного законодавства.  

Водночас, як ми вважаємо, з юридичної точки зору різниця між дією і 

бездіяльністю нівелюється з огляду на те, що як порушення правових заборон 

(активні дії), так і порушення правових приписів (пасивні дії – бездіяльність) є 

об’єктивним порушення правопорядку у сфері конкуренції в цілому. 

Вважаємо, що на прикладі заборонних норм конкурентного законодавства, 

які за своєю структурою можуть комбінувати різні ознаки протиправності, 

методологічно доцільним є проведення юридичного аналізу діяльної сторони 

антимонопольних органів на предмет здійснення ними оцінки правомірності дій 

суб’єктів господарювання у сфері конкуренції. А для цього звернемо увагу на 

«техніку» конструювання відповідних статей. Так, в ч. 1 ст. 6 та ч. 1 ст. 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» вказані кваліфікуючі ознаки 

антиконкурентних узгоджених дій та зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем (загальний делікт – гіпотеза та диспозиція). Конкретизація окремих 

видів зазначених правопорушень вже відбувається у ч. 2-3 ст. 6 та ч. 2 ст. 13 цього 
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Закону. В останньому випадку, мова йде, словами Ю.В. Журика, про спеціальні 

(сингулярні) делікти [155, с. 15].   

Аналогічно вказаному вище підходу до визначення складів 

правопорушень у конкуренції побудована конструкція ст. 1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»: перша її частина містить загальний 

делікт, складовими  якого є диспозиція («недобросовісною конкуренцією є будь – 

які дії у конкуренції») та гіпотеза («торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  

господарській діяльності»), а друга – є відсилочною диспозицією («зокрема, дії, 

визначені главами 2-4 цього Закону») [ 335, с. 6].  

Вважаємо, що така побудова статей, які нами аналізуються, обумовлена 

прагненням законодавця не тільки підтримати та захистити конкуренцію, але й 

створити умови для її розвитку. І саме прагнення законодавця створити умови для 

розвитку конкуренції особливо підкреслює роль позитивної відповідальності в 

механізмі правового регулювання відносин у сфері конкуренції.  

Ураховуючи дію презумпції позитивного впливу змагальності на 

функціонування економіки України, задекларованої у преамбулі до Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», пропонуємо за основу 

класифікації проявів протиправної поведінки взяти способи  їх вчинення та 

очікуваний результат діяльності суб’єкта господарювання. За допомогою 

вказаних критеріїв можна визначити умови обороту товарів на ринку, що в свою 

чергу, узгоджується із структурною концепцією визначення складових елементів 

юридичного поняття «економічна конкуренція».  

Зокрема, переліки заборонених способів вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій та зловживань монопольним (домінуючим) становищем містяться 

у ч. 2 ст. 5 та ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Хоча такі переліки є прикладом типових та найбільш серйозних порушень 

конкурентного законодавства, перераховані в них види протиправної поведінки 

не є вичерпними. Тому не випадково, що у ч.1 ст. 6 та ч.1 ст. 13 вказаного Закону 

сформульований важливий для кваліфікації поведінки в умовах конкуренції 
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критерій очікуваного результату – недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції (для антиконкурентних узгоджених дій чи зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем) або ущемлення інтересів інших суб’єктів 

господарювання чи споживачів, які було б неможливими за умов існування 

значної конкуренції (для зловживання монопольним (домінуючим) становищем). 

На відміну від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, із назви ст. 13 «Зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку» Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

вбачається, що законодавець як протиправну форму поведінки в умовах ринкової 

змагальності визначив і монопольне, і домінуюче становище суб’єкта 

господарювання в межах певного товарного ринку. Наявність монопольного 

становища чи встановлення факту домінування водночас може розглядатися і як 

спеціальна об’єктивна ознака вказаного вище правопорушення, і як ознака, яка 

обумовлює спеціальний статус суб’єкта господарювання на ринку – статус 

монополіста. Це по-перше. 

По-друге, об’єктивна сторона правопорушення, вчиненого у формі 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем зазвичай передбачає лише 

доведення протиправності поведінки суб’єкта господарювання, який володіє 

спеціальним статусом − статусом монополіста. При цьому відсутня потреба в 

необхідності доведення причинно-наслідкового зв’язку між наявністю такого 

монопольного (домінуючого) становища та відповідною ринковою поведінкою 

суб’єкта господарювання. 

Необхідно врахувати, що на відміну від зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем як дії чи бездіяльності, поняттям «узгоджені дії» 

охоплюються «угоди», «рішення», «погоджена конкурентна поведінка» (ч. 1 ст. 5 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»). В свою чергу укладення 

договорів чи прийняття рішень, на відміну від погодженої конкурентної 

поведінки (діяльність, бездіяльність), завжди характеризує діяльну сторону 

узгоджених дій. 
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Також варто звернути увагу, що поняття «погоджена конкурента 

практика» не охоплюється термінологією, яка використовується як у юридичній 

науці, так і у вітчизняній законодавчій техніці. Водночас вірне розуміння його 

змісту безпосередньо пов’язане із кваліфікацією погодженої антиконкурентної 

практики суб’єктів господарювання як антиконкуренті узгоджені дії і, як 

результат – правомірним накладенням адміністративно-господарського штрафу на 

їх учасників. Серед спеціалістів в галузі конкурентного права така практика 

іменується як паралельна поведінка, а у законодавстві ЄС як несумісні з 

внутрішнім ринком «узгоджені практики» [139 , ст. 101]. 

Вперше спробу запропоновувати підходи до розмежування кваліфікації 

антиконкурентних узгоджених дій (картелів) та «паралельної поведінки» на 

підставі аналізу структури ринку та ринкової влади конкретних суб’єктів здійснив 

С.В. Шкляр [644, с. 5-6]. Однак, ураховуючи відсутність у конкурентному 

законодавстві спеціальних приписів, вважаємо, що конкретизувати зміст поняття 

«погоджена конкурентна поведінка» можна крізь призму положень ч. 3 ст. 6 

Закону України «Про  захист економічної конкуренції». Зокрема в ній 

передбачено, що антиконкурентними узгодженими діями вважається також 

вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) (виділено нами  

– Н.М.) на ринку товару.  

Зауважимо, що Пленум Вищого господарського суду роз’яснює, що 

схожість має бути саме результатом узгодженості конкурентної поведінки, а не 

виявлятися у простому співпадінні дій суб’єктів господарювання, зумовленим 

специфікою відповідного товарного ринку. Причому обставини, пов’язані із 

встановленням факту антиконкурентних узгоджених дій у вигляді схожих дій 

(бездіяльності) суб’єктів господарювання, мають з’ясовуватися та доводитися 

відповідним органом Антимонопольного комітету України. Саме цей орган має 

довести безпідставність  посилання  заінтересованої особи на інші чинники,  що 

можуть позначатися на поведінці суб’єкта господарювання  (зокрема, на  

специфіку  відповідного товарного ринку;  тривалість  та вартість зберігання 
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товару; час та вартість доставки; витрати на реалізацію товару тощо) [456, п. 8.2-

8.3].  

Отже, невипадково законодавець у ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» задля встановлення схожості дій (бездіяльності) як 

результату  погодженої конкурентної поведінки вказав на необхідність аналізу 

ситуації на ринку товару задля спростування наявності об’єктивних причин для 

вчинення таких дій (бездіяльності) суб’єктами господарювання. 

 З метою відмежування схожості дій (бездіяльності) суб’єктів 

господарювання від формального узгодження дій як звичайної реакції (відповіді) 

на дію сил конкуренції на ринку, законодавець умовно пропонує надати відповідь 

на два запитання: 1) чи призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення 

чи обмеження конкуренції досліджувані схожі дії (бездіяльність) (критерій 

очікуваного результату)?; 2) чи існують об’єктивні причини для вчинення таких 

дій (бездіяльності) (критерій дослідження структурних передумов конкуренції, 

що підтверджується словами «якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує 

наявність…»)? 

І лише у випадку наявності позитивної відповіді на перше запитання і 

негативної відповіді на друге запитання можливо стверджувати про наявність 

ознак схожості в діях (бездіяльності) суб’єктів господарювання. 

За результатами правового аналізу приписів ч. 3 ст. 6 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» ми вважаємо, що в основі алгоритму 

доведення наявності ознак схожих дій (бездіяльності) при кваліфікації дій 

суб’єктів господарювання як антиконкурентних, закладені критерії «очікуваного 

результату» та «дослідження структурних передумов конкуренції» на предмет 

спростування об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). 

Водночас ці два критерії формують характеристику об’єктивної сторони 

зазначеного складу правопорушення і мають суттєвий вплив на здійснення оцінки 

їх правомірності. Така наша позиція підтверджується відповідними матеріалами 

судової практики, зокрема Вищого господарського суду [402]. 
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Дещо пізніше ми детально розглянемо ті умови відповідальності, які 

безпосередньо пов’язані із критерієм «очікуваного результату». Водночас  

спростування наявності об’єктивних причин для вчинення схожих дій 

(бездіяльності) вказує на додаткову ознаку протиправності погодженої 

конкурентної поведінки. 

Як нами встановлено, протиправність діяння суб’єкта господарювання є 

обов’язковою об’єктивною умовою застосування заходів господарсько-правової 

відповідальності у сфері конкуренції. Однак, з метою уникнення небезпеки 

кваліфікації за формальними ознаками певного виду поведінки як 

антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку в ситуаціях, коли вона є 

звичайною реакцією на умови здійснення економічної конкуренції, законодавець 

вказав на додаткові ознаки протиправності за допомогою таких речень: 

− «які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на 

ринку» (ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»); 

− «без об’єктивно виправданих на те причин» (п. 8 ч. 2 та ч. 3 ст. 6; п. 2 та 

п. 6 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»); 

− «за своїм змістом / за своєю природою або згідно із торговими та 

іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета 

угоди/договору»  (п. 7 ч. 2 ст. 6; п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»); 

− «за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання» (п. 5  ч. 

2 ст. 13  Закону України «Про захист економічної конкуренції»); 

− «що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції» (п. 6 ч. 2 

ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

В цілому, наведені нами вище ознаки протиправності у визначених 

законодавцем випадках можна розглядати як додаткові умови для кваліфікації 

поведінки суб’єкта господарювання, вчиненої у формі зловживання монопольним 
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(домінуючим) становищем на ринку, а для суб’єктів господарювання – як 

антиконкурентні узгоджені дії. Вони набувають властивостей додаткових ознак 

протиправності, які завжди містяться в гіпотезі тої правової норми, яка утворює 

відповідний склад правопорушення. А встановлення та доведення таких ознак є 

обов’язком антимонопольних органів для правильної кваліфікації дій особи-

правопорушника у конкуренції. 

Таку нашу позицію проілюструємо на прикладі застосування категорії 

«значна конкуренція» і про сутнісні ознаки якої ми писали у першому розділі 

роботи. Зауважимо, що доведення чи спростування умов існування значної 

конкуренції може стати вагомим фактором для судової оцінки правомірності дій 

антимонопольних органів, пов’язаних із кваліфікацією поведінки  суб’єкта 

господарювання як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

зокрема відповідно до ч.1 ст. 13 та п.2 ст. 50 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». І саме на цю обставину («чи можливі були б такі дії за 

умов існування конкуренції на цьому ринку») звертає увагу Вищий господарських 

суд при прийнятті відповідних рішень [415]. 

Однак слід бути обережним у її застосуванні на практиці. Адже за умов 

існування значної конкуренції на ринку може виникнути звичайний 

господарських спір з приводу невиконання договірного зобов’язання за участю 

суб’єкта господарювання-монополіста як сторони договору.  

Показовою в цьому контексті є позиція Вищого господарського суду 

України, який перевіривши повноту встановлення судами першої і апеляційної 

інстанцій обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального 

і процесуального права, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення 

касаційної скарги територіальне відділення Антимонопольного комітету України 

(далі – відділення АМК) з урахуванням того, що спір між Обленерго та ТОВ «С.-

Медик» є звичайним господарським спором (який вирішено в судовому порядку 

на користь ТОВ «С.-Медик») з приводу виконання договірних зобов’язань, який 

має поодинокий характер (виділено автор – Н.М.). Можливість його виникнення 
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не виключається навіть в умовах існування значної конкуренції на ринку, 

внаслідок чого ВГС дійшов висновку про те, що відділення АМК не мало підстав 

для кваліфікацій дій позивача як зловживання монопольним становищем на 

ринку, що призвели до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку (виділено автор – Н.М.), що свідчить 

про невідповідність висновків, викладених у рішенні адміністративної колегії 

відповідача від 01.09.2004 № 67-рш, обставинам справи [451]. В окремих 

випадках суд акцентує увагу на тому, що необхідною  умовою для кваліфікації 

поведінки суб’єкта господарювання як порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції (зокрема відповідно до ч. 1 ст. 13, п. 2 ст. 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» − зловживанням монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку шляхом вчинення дій, що призвели до 

ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування 

значної конкуренції на ринку) є наявність фактичних даних про те, що такі дії 

носять непоодинокий системний характер (виділено автор – Н.М.) і були б 

неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку 414.  

З урахуванням наведеного вбачається, що за логікою судових органів 

характер (поодинокий чи системний) дій суб’єкта господарювання, який займає 

монопольне (домінуюче) становище на товарному ринку, може розглядатися як 

один із критеріїв встановлення ознак зловживання таким становищем навіть за 

умов існування значної конкуренції на ринку. 

Продовжуючи дослідження ознак протиправності у сфері конкуренції, 

вважаємо за необхідне зауважити, що дії, вчинені у формі недобросовісної 

конкуренції, формують окрему групу правопорушень, самостійні склади яких 

перераховані у ст. ст. 4-19 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». Водночас вказівка на ознаки тих дій, які, за відсутності спеціальної 

норми, можуть братися за основу їх кваліфікації як недобросовісна конкуренція, 

має місце в ч.1 ст.1 цього Закону: 1) наявність будь-яких дій у конкуренції 
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(конкурентна взаємодія); 2) суперечність торговим та іншим чесним звичаям у 

господарській діяльності. 

Нажаль, що слід розуміти під «будь-якими діями у конкуренції» і в чому 

специфіка зазначеної ознаки законодавцем легально не розкривається. Така 

правова невизначеність формує підґрунтя для доктринального, а значить 

суб’єктивного тлумачення і можливих зловживань на цій основі.  

У науковій літературі «будь-які дії у конкуренції» іменуються як: 

«конкурентна ситуація», що є спеціальною умовою відповідальності за 

недобросовісну конкуренцію [167, с. 137; 359, с. 197-198; 79, с. 101-102; 28, с. 

289];  «конкурентні відносини між позивачем та відповідачем, а також 

змішування з господарською діяльністю конкурента», що є додатковою умовою 

відповідальності за недобросовісну конкуренцію [148, с. 302].  

Вважаємо науково необґрунтованим «конкурентну ситуацію» чи 

«конкурентні відносини між позивачем та відповідачем» розглядати як спеціальну 

чи додаткову умову відповідальності. Як аргумент такої нашої позиції варто 

зазначити, що ознаки протиправності (дії/бездіяльність) та умови відповідальності 

(в класичному виразі − це вина, протиправність, шкідливий результат, причинний 

зв’язок), хоча на перший погляд їх і поєднує поняття «склад правопорушення», 

все ж таки є дещо різними за змістом правовими явищами. 

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»  

поширюється лише на ті дії, які відповідають двом критеріях: 1) вони повинні 

здійснюватись в умовах ринкового середовища; 2) вони повинні здійснюватись з 

конкурентним наміром, тобто з наміром покращити конкурентну ситуацію діючої 

особи або третьої  особи по відношенню до її конкурентів.  

Отже, для визначення недобросовісної конкуренції необхідно: 1) 

встановити наявність «конкурентної взаємодії»; 2) довести, що така «конкурентна 

взаємодія» відбувається у сфері ділової (господарської) практики. Ось чому 

Антимонопольний комітет України особливо акцентує увагу на  тому, що зі сфери 

дії Закону виключаються особи, що не є суб’єктами господарювання відповідно 
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до ст. 1 Закону України «Про захист від економічної конкуренції», оскільки вони 

не беруть безпосередньої участі у відносинах економічної конкуренції, тобто не 

можуть вчиняти «дії у конкуренції» [476, п. 5.2]. 

Власне термін «конкурентна взаємодія» має тлумачитись дуже широко, 

лише би не змова. Наявність «конкурентної взаємодії» не вимагає, щоб суб’єкт 

господарювання, який вчинив порушення, та суб’єкт, права якого порушені, діяли 

на одному товарному ринку, тобто до моменту вчинення цих дій вже були 

конкурентами. Головне встановити, що їх об’єднує один тип споживача, думка 

якого впливає на попит товару та зумовлює його пропозицію. Водночас не слід 

забувати, що недобросовісна конкуренція може мати негативні наслідки і для 

осіб, які не є учасниками конкурентних відносин. Це насамперед споживачі, яким 

можуть завдаватися збитки, наприклад порівняльною рекламою або купівлею 

неякісних, але розрекламованих недобросовісними рекламодавцями, товарів. У 

даному випадку конкурентні відносини існують між суб’єктами господарювання, 

один з яких розповсюджує недобросовісну  рекламу або продає неякісний товар, 

але страждають від цього і споживачі, які  покладаються на цю рекламу  або товар 

[476, п. 5.1]. 

Збитків можуть також зазнати і ті суб’єкти господарювання, які не 

конкурують з порушником. Це може мати місце у випадку, коли, наприклад, 

всесвітньо відома фірмова марка Sony використовується для реклами шоколаду, 

відома японська марка годинників «Seiko» використовується для реклами напоїв 

тощо. Недобросовісна конкуренція за даних обставин буде полягати в тому, що 

порушник хоче здобути успіх у конкуренції через використання ділового іміджу 

третьої особи.  

І нарешті, порушення може мати місце і тоді, коли, той, хто вдається до 

недобросовісних дій за певну винагороду, не знаходиться у конкурентних 

відносинах з суб’єктом господарювання, якому завдано шкоди, але такими своїми 

діями покращує конкурентне становище третьої особи по відношенню до суб’єкта 

господарювання, якому завдано шкоду. Це може мати місце у випадку, коли, 
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наприклад, на замовлення суб’єкта господарювання власник газети за окрему 

винагороду публікує неправдиві відомості про його конкурентна. 

Отже, в кожному випадку при застосуванні ч. 1 ст. 1 Закону  України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» необхідно не тільки встановити факт 

наявності «конкурентної взаємодії» на основі ретельного аналізу «дій у 

конкуренції», які мають дещо розширений зміст, у порівнянні з нормами глав 2-4 

вказаного Закону, але й виявити негативні наслідки й для осіб, стосовно яких 

відсутні  конкурентні відносини. 

З урахуванням викладеного нами вище можна зробити висновок: 

«конкурентну взаємодію», тобто будь-які дії у конкуренції, слід розглядати як 

спеціальну об’єктивну ознаку недобросовісної конкуренції, встановлення якої є 

необхідним не тільки в цілях застосування ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», але і тих норм матеріального права, які 

містяться в главах 2-4 вказаного Закону. В свою чергу суперечність торговим та 

іншим чесним звичаям у господарській діяльності потрібно розглядати як 

додаткову ознаку протиправності дій у конкуренції як недобросовісної 

конкуренції, кваліфікація яких відбувається виключно в межах ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції».  

Водночас не можемо погодитися із позицією О.О. Бакалінської, яка окрім 

доведення існування конкурентної ситуації вважає, що при кваліфікації певної 

поведінки суб’єктів господарювання як недобросовісна конкуренції варто також 

довести, що вони виробляють однакові або схожі товари (роботи, послуги) та 

діють на одному ринку [28, с. 289]. По-перше, існування конкурентної ситуації є 

кваліфікуюча умова лише для визнання «будь-яких дій у конкуренції» як 

недобросовісної конкуренції відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції». По-друге, і ми на цьому вже наголошували, для 

недобросовісної конкуренції, на відміну від зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку, ознака меж одного товарного ринку не є 
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характерною. Це ж саме стосується і вироблення однакових або схожих товарів 

(робіт, послуг).  

В подальшій частині даного розділу ми детально проаналізуємо інші 

об’єктивні умови господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції: 

причинний зв’язок між протиправними діями (бездіяльністю) та шкідливими 

результатами. Однак не можемо погодитися із твердженням І.В. Лукач, що для 

кваліфікації дії суб’єкта господарювання як антиконкурентного правопорушення 

достатньо таких факторів, як наявність відповідного стану; винна чи безвинна 

діяльність (дії чи бездіяльність), встановлення самого факту порушення чи 

можливість настання негативних наслідків [289, с. 525] з огляду на їх несумісне і 

в певних випадках взаємовиключне поєднання. Зокрема, незрозумілою є її позиція 

щодо встановлення самого факту порушення чи можливість настання 

негативних наслідків (виділено нами – Н.М.). Це що, дві альтернативні ознаки? І 

як в такому випадку ознака «можливість настання негативних наслідків» може 

існувати без виявлення і встановлення протиправності поведінки суб’єкта 

господарювання в умовах конкуренції. Складається враження, що між поняттями 

«порушення» та «протиправність» І.В. Лукач ставить знак рівності. Як вірно 

наголошує О.В. Безух, факт правопорушення встановлюється виключно 

компетентним державним органом на підставі кваліфікації відповідних дій 

суб’єктів господарювання [37, с. 228]. 

Також незрозумілим є виокремлення І.В. Лукач такого фактора, як  

«наявність конкурентного стану». Вважаємо невиправданим ускладнювати наразі 

таку розгалужену, а іноді і суперечливу юридичну термінологію, особливо в 

частині умов притягнення до відповідальності, таким економічним по суті 

поняттям «конкурентний стан». І для нас залишається незрозумілим судження І.В. 

Лукач про необхідність встановлення факту «безвинної діяльності». Відповіді на 

практичну сторону такої доказової дії автор не дає. Тому це положення взагалі 

видається  абсурдним. 
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Як ми вже зазначали у роботі, однією із кваліфікуючих ознак поняття 

«недобросовісна конкуренція» є вірне розуміння торгових та інших чесних 

звичаїв у господарській діяльності, порушення яких є підставою для застосування 

заходів відповідальності відповідно до Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». Незважаючи на те, що застосування категорій  

«торгових» та інших «чесних» звичаїв у господарській діяльності є найбільш 

поширеним у справах про недобросовісну конкуренцію, невідповідність ринкової 

поведінки таким звичаям може стати орієнтиром (критерієм) для прийняття 

антимонопольними органами рішення про її кваліфікацію як : 

а) антиконкурентні узгоджені дії, вчинені шляхом укладення угод за 

умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які 

згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не 

стосуються предмета цих угод (п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»). Однак положення ст. 6 вказаного Закону не 

поширюються на узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів, 

якщо учасник узгоджених дій стосовно іншого учасника узгоджених дій 

встановлює обмеження на придбання товарів, які за своєю природою або згідно з 

торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не 

належать до предмета угоди (ч. 1 ст.8 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»); 

б) зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, 

вчинене шляхом обумовлення укладення угод прийняттям суб’єктом 

господарювання додаткових зобов’язань, які згідно з торговими та іншими 

чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета 

договору (п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

Отож, порушення торгових та інших чесних звичаїв у господарській 

діяльності є кваліфікуючою за призначенням та додатковою за характером 

ознакою протиправності дій у наведених вище законодавчо визначених випадках. 

При цьому, нажаль, і на це звернула увагу О.О. Бакалінська, законодавець не 
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надав визначення понять «торгові» та «інші чесні звичаї» [28, с. 285]. Натомість в 

ч. 1 ст. 7 ЦК України, яка має назву «Звичай», законодавець офіційно виокремив 

лише один різновид звичаю – звичай ділового обороту. 

Аналізуючи положення конкурентного законодавства про торгові та інші 

чесні звичаї та відповідні положення ст. 7 ЦК України, ч.1 ст. 32  і ч. 3 ст. 344 ГК 

України, а також  беручи до уваги наукові позиції окремих представників 

юридичної думки  (О.А. Беляневич [43, с. 226, 235-236]; Н.Є. Толкачової  [575, с. 

135]; Т.В. Боднар [49, с. 88]) доходимо висновку, що за правовою природою 

«торгові та інші чесні звичаї» є різновидом звичаїв ділового обороту. При цьому 

варто звернути увагу на сполучник «та», який ставить законодавець між 

вказаними категоріями. Вважаємо, що таке техніко-юридичне формулювання ще 

не надає підстав для висновку про їх тотожність.  

За допомогою формально-логічного та порівняльно-правового підходів 

опрацювання положень ч.1 ст.6 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» [468], ст.ст. 6, 71, 78, 146, 239 Кодексу торговельного мореплавства 

[204], ч.3 ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» [490], 

ч.4 ст. 28 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [472], ч. 3 ст. 

11 Закону України «Про третейські суди» [492], ч. 6 ст. 4 ГПК України [108], 

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів та уніфікованих 

правил з інкасо міжнародної торгової палати [466] є всі підстави для 

формулювання висновків: 1) торгові звичаї формуються в процесі здійснення 

торгівельної діяльності, а сама торгівля в цілому (оптова та роздрібна) 

законодавцем розглядається як вид економічної діяльності у сфері товарообігу  і 

просування їх від виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надавання 

пов’язаних із цим послуг [340]; 2)  категорією «інші чесні звичаї» охоплюються ті 

види діяльності, які безпосередньо не пов’язані із процесом здійснення 

господарсько-торговельної діяльності, наприклад, звичаї у розрахункових 

відносинах, банківські звичаї.  
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Така наша позиція обумовлена потребою дослідження правової реальності 

у відповідності із потребами правової практики. Зокрема, аналізуючи положення 

п. 7 ч. 2 ст. 6 та п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», можна виокремити сферу відносин, яка захищається законодавцем 

− договірна сфера. Господарський договір є правовою формою здійснення 

господарсько-торговельної діяльності.  Тому практично неможливо віднайти ті 

«чесні звичаї», порушення яких могло б призвести до вчинення як 

антиконкурентних узгоджених дій, так і зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем шляхом обумовлення укладення угод  прийняттям контрагентом 

додаткових зобов’язань. Як наслідок − при кваліфікації поведінки суб’єкта 

господарювання як порушення конкурентного законодавства не здійснюється 

конкретизація її неузгодженості чи то з торговими, чи то з іншими чесними 

звичаями. А це, на наш погляд, є не зовсім вірним. 

Наведене нами вище можна проілюструвати таким прикладом. Як 

зловживанням монопольним (домінуючим) становищем у вигляді обумовлення 

укладання договорів прийняттям суб’єктами господарювання додаткових 

зобов’язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними 

звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору були 

визнані дії ВАТ «Кублічське хлібоприймальне підприємство». Вказане 

підприємство, яке займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг із 

зберігання зерна в ряді районів Вінницької області, неправомірно відмовило в 

переоформленні права власності на зерно з ТОВ «Торговий дім «ДІВІКО» на 

Аграрний фонд, нав’язавши включення відповідної умови до договору 

складського зберігання зерна. Як було встановлено під час розгляду справи, саме 

Аграрний фонд України проводить закупівлю за державні кошти зерна для 

формування державного продовольчого резерву шляхом укладання на аграрній 

біржі біржових контрактів з продавцями зерна. Одночасно із накладенням 

штрафу, ВАТ «Кублічське хлібоприймальне підприємство» було зобов’язано не 

включати неправомірні умови до договорів із поклажодавцями [510]. 
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Окрім вказівки на торгові та інші чесні звичаї у Законі України «Про 

захист економічної конкуренції» також містяться посилання на зміст (п. 7 ч. 2 ст. 

6 Закону) чи природу (п. 3 ч.2 ст. 13 Закону) зобов’язань, суперечність яким може 

кваліфікуватися або як антиконкурентні узгоджені дії, або як зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Тому, з огляду на вказане, 

видається за доцільне із тексту п. 7 ч. 2 ст. 6 та п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» вилучити слова «та іншими чесними 

звичаями», так як на них в певній мірі можуть розповсюджуватися вищенаведені 

положення. 

Дещо по іншому складається ситуація у справах про недобросовісну 

конкуренцію. Саме для таких справ досить актуальним є ведення конкурентної 

боротьби шляхом порушення «інших чесних звичаїв», що сформувалися у певній 

сфері ділового обороту. Зазвичай це пов’язано із зазіханням на ділову репутацію 

суб’єкта господарювання. При цьому не слід забувати, що відповідно до ст. 94 ЦК 

України суб’єкти господарювання мають право на недоторканість їх ділової 

репутації. Сама ділова репутація розглядається законодавцем як особисте 

немайнове благо (ч. 1 ст. 201 ЦК України), яке є недоторканим (ст. 299 ЦК 

України), а її приниження − завдання моральної шкоди (ст. 23 ЦК України). 

В свою чергу неправомірне використання ділової репутації суб’єкта 

господарювання формує цілий блок правопорушень, вчинених у формі 

недобросовісної конкуренції (глава 2 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»). Ділова репутація, поряд із статусом юридичної особи та 

комерційним (фірмовим) найменуванням, є важливою додатковою 

характеристикою як власне статусу суб’єкта господарювання, так і іміджової його 

поведінки. А слова зі змісту ч. 1 ст. 7 ЦК України  про те, що «цивільні відносини 

можуть регулюватися …«зокрема звичаєм ділового обороту», є підтвердженням 

викладеної нами думки. Для посилення такої аргументації наведемо позицію 

судових органів: ділову репутацію юридичної особи становить  престиж її 

фірмового (комерційного) найменування, торговельних марок та інших належних 
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їй нематеріальних активів серед кола споживачів її товарів та послуг 453, п. 5, 

оцінка її підприємницької діяльності як учасника суспільних відносин 488, п. 4, 

7.  

Не вдаючись до теоретичного осмислення змісту поняття «ділова 

репутація» і його співвідношення із поняттям «гудвіл» [242, с. 260-261], 

необхідно зауважити, що ділова репутація як немайнове благо суб’єкта 

господарювання може стати засобом (методом) ведення недобросовісної 

конкуренції і водночас підпадати під правову кваліфікацію в межах як ст.1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», так і відповідних статей 

глави 2 цього ж Закону. Неправомірне її використання або чужого товару може 

здійснюватися як шляхом введення широкого кола споживачів в оману щодо 

місце походження товару або ж про його змішування з іншим товаром, так і 

шляхом «зріднення» [217, с. 9]. Оскільки останній випадок свідчить про 

можливість «паразитичного» використання ділової репутації як чужого 

досягнення задля просування власного товару, така форма неправомірного 

використання ділової репутації охоплюється дефініцією ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції». Однак, нажаль, у відповідних 

рішеннях Антимонопольного комітету України зустрічаються формулювання на 

зразок «дії у конкуренції, що суперечать чесним звичаям (виділено автор – Н.М.)»  

[509], «дії у конкуренції, що суперечать торговим чесним звичаям (виділено автор 

– Н.М.)» [511], «суперечність торговим та чесним звичаям (виділено автор − 

Н.М.)» [512]. 

Співставляючи результати рогляду справ про недобросовісну конкуренцію 

можна стверджувати, що, зокрема, такий її різновид як експлуатація іміджу 

ділової репутації може бути кваліфіковане як порушення (1) «торгових» або 

«чесних» звичаїв, (2) «торгових та інших чесних звичаїв», (3) «торгових чесних» 

звичаїв. І хоча чесні звичаї можуть опосередковувати сферу торгівельної 

діяльності у справах про недобросовісну конкуренцію, вважаємо, що зміщування 

таких категорій в практиці діяльності антимонопольних органів не є достатньо 
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виправданою. Така наша позиція підтверджується і судовою практикою. Як 

зазначено в одному із Оглядових листів Вищого господарського суду, чесним 

звичаям у господарській діяльності суперечать та можуть бути визнані актом 

недобросовісної конкуренції будь-які дії, здатні викликати змішування стосовно 

підприємства, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента 

[448, п.11].  

В літературі невипадково висловлюється позиція про те, що поняття 

«чесні звичаї» взагалі є правовим поняттям з невизначеним змістом, який треба 

наповнювати відповідними оціночними категоріями, а тому конкретизувати 

визначення чесних звичаїв» дуже важко [154, с. 11; 61, с. 134-135]. А категорія 

інших чесних звичаїв пов’язана з існуванням у формі звичаїв правил 

добросовісної ринкової поведінки.  

Р.Б. Шишка справедливо вважає, що наявність оціночних понять у 

правовій державі не кращий вихід із лукунізму права і слугує виправданню 

зловживанням правом на неоднаковим рішенням судів у подібних спорах [639, 

с.24]. Водночас не можна заперечувати того, що як справедливо наголошує 

академік НАПрН України Н.С. Кузнєцова, наявність серед юридичного 

інструментарію категорій оціночного характеру надає судовим органам більше 

можливостей з’ясувати в повному обсязі фактичні обставини справи, особливості 

поведінки сторін і, насамкінець, встановити об’єктивну істину по справі [263, 

с.10]. А це вже підвищує вимоги до суддів в частині правової обізнаності, 

правової культури і головне – правової свідомості. 

Ураховуючи, що справедливість, добросовісність  та розумність визначені 

серед засад цивільного законодавства [616, п. 6 ст. 3; 242, с. 263-268], при 

кваліфікації поведінки учасника конкуренції через призму дотримання ним 

чесних звичаїв слід керуватися принципами добросовісності та розумності, що в 

кінцевому випадку приведе до дотримання принципу справедливості при 

винесенні рішення у справі щодо застосування конкурентного законодавства. Це є 

особливо важливим в контексті реалізації принципу верховенства права, 
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проголошеному в ч. 1 ст. 8 Конституції України, та інтеграції принципів та норм 

міжнародного права у національне конкурентне законодавства. Відповідно до ст. 

18 Конституції України співробітництво України з членами міжнародного 

співтовариства будується на загальновизнаних принципах і норм міжнародного 

права.  

На позицію Конституційного Суду України справедливість є однією із 

основних засад права, вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних 

відносин, одним із загальнолюдських вимірів права [516]. При цьому 

верховенство права і верховенство Конституції, слушно зауважує М.І. Козюбра, 

не є абсолютно ідентичними поняттями. Деякі складові верховенства права 

можуть бути сформульовані переважно правовою наукою і судовою практикою 

[210, с. 6]. 

Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, 

зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності 

юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню» [516, п. 4.1.]. Піддаючи 

правовому аналізу принцип верховенства права, В. Устименко та Р. Джабраілов 

акцентували увагу на тому, що «розкриваючи сутність принципу верховенства 

права, орган конституційної юрисдикції звернувся до принципу справедливості» 

[586, с. 83]. Очевидно, що це неспроста і ecvitоs поки що альтернативи немає і 

бути не може. 

Нажаль у конкурентному законодавстві, як і в ст. 7 ЦК України, відсутні 

будь-які вказівки на методику встановлення суперечності дій суб’єктів 

господарювання торговим та іншим чесним звичаям. Натомість згідно із 

приписом ч. 2 ст. 7 ЦК України застосування таких звичаїв не повинно 

суперечити, по-перше, договору укладеного між сторонами, по-друге, актам 

господарського, в тому числі конкурентного законодавства. Це є своєрідними 

умовами застосування звичаю як джерела правового регулювання. 

Стосовно слів «не повинно суперечити договору» слід ще раз нагадати, що 

в межах дії норм конкурентного законодавства відбувається захист прав та 
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інтересів економічно слабкішої сторони в цілому, а не свободи договору зокрема. 

Тому невипадковим є введення законодавцем до диспозиції положень п. 7 ч. 2 ст. 

6 та п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

заборони щодо обумовлення укладення угод (договорів) за умови прийняття 

контрагентом додаткових зобов’язань, які згідно із торговими та іншими чесними 

звичаями  у підприємницькій діяльності не стосуються предмета угоди 

(договору).   

При кваліфікації поведінки суб’єкта господарювання за п. 3 ч. 2 ст. 13, п. 7 

ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» чи  ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» на предмет 

порушення торгових та інших чесних звичаїв у господарській/ підприємницькій 

діяльності вкрай важливим є встановлення факту їх існування. При цьому виникає 

низка питань матеріального та процесуального характеру.  

Зокрема, питання матеріального характеру пов’язані із (1) кваліфікацією 

(оцінкою) дії як порушення торгових та інших чесних звичаїв у господарській, в 

тому числі підприємницькій діяльності, (2) виявленням документів, в яких 

можлива фіксація звичаїв ділового обороту чи інших джерел їх походження. 

Питання ж процесуального характеру, на наш погляд, можуть бути пов’язані із (1) 

розподілом обов’язку щодо доведення наявності факту порушення торгових та 

інших чесних звичаїв, (2) про засоби доведення дій, що суперечать торгових та 

іншим чесним звичаям. 

Так, скасовуючи Рішення господарського суду міста Києва від 29.09.2010 

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2010 зі 

справи № 6/519-45/183 та передаючи справу на новий розгляд до господарського 

суду міста Києва, Вищий господарський суд у постанові від 15 березня 2011 р. № 

6 /519-45/183 відзначив, що для встановлення того, що дії суб’єкта 

господарювання суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям, однак 

при цьому не підпадають під ознаки недобросовісної конкуренції, визначені у 

главах 2-4 названого Закону, попереднім судовим інстанціям необхідно було 
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перевірити, чи встановив АМК в оспорюваному рішенні, яке конкретно правило 

поведінки, що є торговим або іншим чесним звичаєм у підприємницькій 

діяльності, було порушено Спиртзаводом, чи з’ясував він (АМК) зміст цього 

правила та чи існують докази існування такого правила (правил) саме як звичаю 

[409].  

Відповідна правова позиція Вищого господарського суду України 

узгоджується із правовою позицією Верховного Суду України, яка була викладена 

у постанові від 12.05.2009 зі справи № 21/17 [421], а наведені рішення в певній 

мірі носять прецедентний характер. 

Отже, основною проблемою, на якій фокусується увага сторін у спорах, 

пов’язаних із застосуванням звичаїв, є необхідність встановлення змісту та сфери 

застосування конкретного звичаю, за порушення якого особа притягається до 

відповідальності. Зокрема, задовільняючи касаційну скаргу компанії «Е. І. Дюпон 

де Немур енд Компані» (далі – Компанія), Делавер, Сполучені Штати Америки на 

постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2010 зі справи 

№ 21/17-54/220 за позовом Компанії «Е. І. Дюпон де Немур енд Компані» (I. E. du 

Pont de Nemours and Company) до Антимонопольного комітету України (далі − 

АМК), Вищий господарський суд встановив наступне. Висновки апеляційного 

суду про те, що АМК при обґрунтуванні порушення чесного звичаю у 

підприємницькій діяльності виходив з того, що Компанія порушила звичай 

добросовісності при користуванні правами власника патенту на винахід, не можна 

визнати правильними, оскільки вони суперечать фактичним обставинам справи, з 

яких вбачається, що АМК знаходячи в діях Компанії правопорушення, 

передбачене ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

взагалі не посилався у своєму рішенні на будь-які правила поведінки, які існують 

як звичай і були порушені позивачем» [406].   

Наведена як приклад остання постанова є цікавою з огляду на те, що 

апеляційний суд під час перевірки правильності та повноти встановлених 

відповідачем фактичних обставин справи, вийшов за межі своїх повноважень, 
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оскільки вдався до встановлення по справі наявності таких обставин, які не були 

встановлені та досліджені відповідачем. І саме на цей прикрий факт звернули 

особливу увагу фахівці [41, с. 67]. 

З урахуванням положень наведених вище судових актів є достатні 

підстави стверджувати, що для вірної кваліфікації дій суб’єкта господарювання як 

таких, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям, антимонопольним 

органам належить: 1) визначити те правило поведінки, яке стає нормою звичаю 

ділової поведінки і яке не знайшло своєї формалізації у чинному законодавстві; 2) 

довести  існування відповідного правила поведінки як звичаю ділового обороту з 

точки зору усталеної практики його застосування у певній сфері господарювання; 

3) на підставі дослідження доказів встановити та чітко описати зміст того 

правила, яке є звичаєм ділового обороту; 4) довести, які саме правила, що є 

звичаєм ділового обороту, були порушені особою. При цьому господарський суд, 

який буде розглядати позов про визнання відповідного рішення 

антимонопольного органу недійсним не зобов’язаний знати звичай. Однак 

нехтувати чи не враховувати його при винесенні рішення також не має право, 

оскільки це може призвести до порушення принципу законності при прийнятті 

судового рішення.  

Ураховуючи правову природу торгових та інших чесних звичаїв, постає 

питання про засоби тих дій у конкуренції, що їм суперечать. Аналізуючи 

відповідну судову практику [413] можна зробити висновок, що одним із таких 

засобів є проведення опитування інших суб’єктів господарювання, які 

здійснюють свою діяльність на цьому товарному ринку.  

Беручи до уваги наведені приклади та враховуючи численну низку 

оціночних понять, які існують в сучасному законодавстві, пропонуємо 

уніфікувати термінологію щодо застосування торгових та інших чесних звичаїв як 

у ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», так і у п. 7 ч. 

2 ст. 6 та п. 3 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на 

звичаї ділового обороту. Наша пропозиція узгоджується із правовою позицією  
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Вищого господарського суду України, відповідно до якої звичаєм ділового 

обороту є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного 

законодавства, але є усталеним у сфері ділового обороту [ 457, п.2].  

Як різновид правових звичаїв, звичаї ділового обороту це такі усталені 

неофіційні правила поведінки у певних сферах господарювання, які 

санкціонуються державою шляхом сприйняття їх господарською та судовою 

практикою незалежно від факту їх фіксації у певному документі та незнання про 

їх існування суб’єктами господарювання.  Практичне застосування звичаїв 

ділового обороту базується на презумпції про їх знання суб’єктами 

господарювання. Адже зазвичай такі звичаї беруться до увагу, якщо сторони 

вступають у відносини, що належать до сфери дії цього звичаю. Тому 

застосування звичаїв ділового обороту не потребує жодних домовленостей про це 

з боку тих суб’єктів господарювання, які вступили у відносини, що належать до 

сфери дії цих звичаїв.  

Таке наше розуміння звичаїв ділового обороту ґрунтується на положенні 

Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 року, 

в якім сформульоване принципове положення про те, що за відсутності 

домовленості про інше вважається, що сторони мали на увазі застосування до їх 

договору чи його укладення звичаю, про який вони знали чи повинні були знати і 

який у міжнародній торгівлі широко відомий і постійно дотримується сторонами 

в договорах даного роду у відповідній сфері торгівлі [221, п.2 ст.9]. 

Слід пам’ятати, що застосування звичаїв ділового обороту має місце у разі 

наявності відповідного відсилання до них у законі, у випадку законодавчої 

неврегульованості тої чи іншої ринкової ситуації та відсутності спеціальних 

застережень у договорі про їх незастосування у договорі. Поняття звичаю, 

відзначає О. Нагорний, передбачає певний етап його формулювання [335, с. 6]. 

Вказане в повній мірі стосується і звичаїв ділового обороту. А враховуючи те, що 

«чесні звичаї» формуються у певних сферах ділового обороту, наявність ділових 

звичаїв є передумовою їх формування та допомагає конкретизувати зміст тих 
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правовідносин, що можуть регулюватися звичаєм в цілому та звичаєм ділового 

обороту зокрема. 

Нажаль, в Україні практика застосування внутрішніх звичаїв ділового 

обороту майже відсутня. Водночас підґрунтям формування ділових звичаїв, які 

характеризуються з точки зору чесних правил поведінки у конкуренції, на наш 

погляд, може бути практика розробки та прийняття різноманітних кодексів 

честі/поведінки або правил професійної етики/поведінки відповідно до ст. 33 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

Наприклад, з метою прискорення розгляду окремих категорій справ, 

забезпечення передбачуваності і прозорості контролю за економічною 

концентрацією у 1995 р. Антимонопольним комітетом України вперше було 

розроблено і схвалено основні концептуальні підходи, які застосовуються 

Комітетом до розгляду питань щодо створення асоціацій підприємців − Кодекс 

поведінки Української Асоціації [507, с.33]. У 2000 році Комітет  підписав 

Договір про співробітництво та координацію дій із Українським союзом 

промисловців і підприємців [508] та погодив правила професійної етики у 

конкуренції Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (Кодекс честі) та 

Положення про Комісію з питань етики та вирішення спорів [518]. 

Згодом, Антимонопольний комітет України затвердив розроблені спільно 

з Асоціацією «Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну» Правила 

професійної етики у конкуренції на ринку алкогольних напоїв (2006 р.) [76], 

підписав із Українською Асоціацією власників товарних знаків Угоду про 

співробітництво щодо розвитку, підтримки та захисту добросовісної конкуренції в 

частині використання об’єктів інтелектуальної власності (2007 р.) [18].  

У 2010 р. банківський та страховий сектор підтримали пропозицію 

Антимонопольного комітету України запровадити правила професійної етики і 

поведінки на ринку [246], а 19 серпня того ж року на черговому засіданні 

Антимонопольний комітет України офіційно погодив «Правила поведінки 

операторів і провайдерів телекомунікацій при рекламуванні послуг рухомого 
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(мобільного) зв’язку» [504]. Великі банки та страхові компанії також приєдналися 

до чесних звичаїв у конкуренції під час здійснення кредитування постачальників 

та укладення договорів страхування. Нотифікація «Правил співробітництва банків 

та страховиків, пов’язаних з кредитуванням» відбулася в Антимонопольному 

комітеті України 12 квітня 2011 року [427]. Вже у 2013 році Комітет погодив 

Правила професійної етики у конкуренції на ринку кондитерських, 

харчоконцентрованих виробів та кави [218]. 

Наведене нами вище є свідчення позитивного регулювання відносин у 

конкуренції. Власне кодекси честі/поведінки чи правила професійної 

етики/поведінки у конкуренції можуть використовуватися  при укладенні 

договорів, розробці установчих та інших документів господарюючих  суб’єктів. 

Наявність таких документів є еталоном тлумачення волевиявлення у 

господарських правовідносинах як зразок чесної (добросовісної) поведінки, 

характерної для певної ринкової ситуації. 

Отже, процес формування торгових та інших чесних звичаїв передбачає: 

1) розробку та прийняття відповідних кодексів честі, правил професійної етики 

тощо; 2) узгодження їх змісту Антимонопольним комітетом України; 3) 

практичне застосування норм конкурентного законодавства, в яких містяться 

посилання на чесні звичаї, антимонопольними органами; 4) оскарження 

відповідних рішень антимонопольних органів до господарського суду. Відповідно 

йдеться не стільки про економічну доцільність, але і про гуманістичний аспект 

захисту тих прав та інтересів, які охороняються законом та закладення підвалин 

цивілізованого економічного суперництва. 

Включення до складу об’єктивної сторони вищевказаних правопорушень 

категорій «торгові та інші чесні звичаї» у господарській, в тому числі 

підприємницькій діяльності, вказує на прагнення законодавця до виконання 

триєдиного завдання: 1) закріпити дію презумпції добросовісної поведінки в 

умовах конкуренції (добросовісної конкуренції); 2) посилити дію принципу «віри 
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та довіри» у сучасному діловому обороті; 3) встановити зразок (еталон) 

правомірної поведінки в умовах ринкової змагальності.  

Тому їх дотримання повинно стати усталеною нормою поведінки в 

договірній (п. 3 ч. 2 ст. 3, п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції») та позадоговірній (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції») сферах ділової практики.  

 

5.3 Шкідливі наслідки та причинний зв’язок як виняткові умови 

господарсько-правової відповідальності у відносинах конкуренції 

 

Методологія встановлення об’єктивних ознак окремих порушень 

конкурентного законодавства  передбачає системний аналіз відповідних норм. 

Сформульована нами теза підтвердження матеріалами судової практики. Так, 

Вищий господарський суд України зробив висновок: питання наявності чи 

відсутності в діях суб’єкта господарювання ознак зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем та повноту з’ясування обставин, які мають значення 

для справи, необхідно досліджувати в системному аналізі з діями суб’єкта 

господарювання, встановленими Комітетом та вимогами ст.ст. 12, 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» та відповідними положеннями 

Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів 

господарювання на ринку [418]. 

Досліджуючи особливості складу господарського правопорушення у 

конкуренції О.В. Безух дійшов висновку про необхідність встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків лише у випадках реалізації майнової 

відповідальності у вигляді відшкодування збитків [37, с. 240].  Стоячи на 

традиційних підходах визнання необхідності з’ясування причинного зв’язку між 

завданою шкодою (заподіянням збитків) та протиправною поведінкою як 

обов’язкової умови застосування цивільно-правової відповідальності у формі 

відшкодування заподіяної шкоди (збитків), автор, на превеликий жаль, 
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замовчується про ті випадки, коли завдання чи можливість завдання шкоди в 

умовах конкуренції є кваліфікуючим елементом таких правопорушень: 

- зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку у формі 

обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку (п. 4 ч. 2 ст. 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»); 

- недобросовісної конкуренції у формі:  

а) дискредитації суб’єкта господарювання (ст. 8 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»);  

б) неправомірного збирання комерційної таємниці (ст. 16 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції»);  

в) розголошення комерційної таємниці (ст. 17 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції»);  

г) схилення до розголошення комерційної таємниці (ст. 18 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції»). 

За даних обставин шкода набуває «статусу» обов’язкової умови 

господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції.  

Звідси, закономірно постає запитання про характер такої шкоди і про необхідність 

встановлення причинного зв’язку між шкодою та протиправною поведінкою у 

вказаних вище випадках.  

Тому проаналізуємо сутність «шкоди» в контексті дії норм конкурентного 

законодавства. 

По-перше, специфіка завдання чи можливості завдання шкоди іншим 

суб’єктам господарювання, продавцям, покупцям відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 13 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» має прояв в експлуатації їх 

інтересів. Наприклад, обмеження виробництва, в тому числі надання послуг, 

вважається зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, 

якщо суттєва частина попиту при цьому залишається незадоволеною або це 

призвело до обмеження ринку як сфери реалізації товарів та послуг.  В результаті 

обмеження технічного розвитку суб’єкт господарювання-монополіст, в силу 
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наявності у нього ринкової влади, зменшує обсяг зусиль в інноваційній сфері, 

нехтує  сучасними технологіями, відмовляється розвивати виробництво, приймає 

рішення не пропонувати на ринку технологічно новий товар тощо. 

 По-друге, специфіка завдання чи можливості завдання шкоди від окремих 

методів ведення конкурентної боротьби проявляється у тому, що шляхом 

поширення неправдивих, неточних або неповних відомостей про конкурента 

відбувається неправомірне формування інтересу споживачів до господарської 

діяльності, у тому числі щодо товарів зацікавленої на те особи [463, ст. 8], і як 

результат – зменшення прибутку у сфері господарювання. Варто особливо 

наголосити, що при такій дискредитації суб’єкта господарювання об’єктом 

зазіхань конкурентів передусім стає його ділова репутація, якій і завдається чи 

може бути завдана шкода.  

По-третє, різновидом об’єктів майнових прав інтелектуальної власності  є 

комерційна таємниця, зміст якої відповідно до ч. 2 ст. 505 ЦК України можуть 

становити відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та 

іншого характеру. Причому окремий майновий аспект прав інтелектуальної 

власності на комерційну таємницю полягає у виключному праві перешкоджати 

неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної 

таємниці, про що безпосередньо зазначається у п. 3 ч. 1 ст. 506 ЦК України. В 

свою чергу органи державної влади зобов’язані охороняти від недобросовісного 

комерційного використання інформації, яка є комерційною таємницею.  

Тому невипадково неправомірне збирання, розголошення та схилення до 

розголошення комерційної таємниці, якщо такі дії у конкуренції мають чи могли 

мати своїм наслідком завдання шкоди суб’єкту господарювання, законодавцем 

визначаються як недобросовісна конкуренція (ст.ст. 16-18 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»). Такі дії пов’язані із зменшенням рівня 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання на ринку і зрештою – із 

зменшенням розміру очікуваного прибутку.  
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За будь-яких обставин шкода, про яку ведеться мова, повинна бути 

достовірною та знаходитися в  причинному зв’язку із відповідними діями особи 

правопорушника.  

Водночас вчинення дій, які визначаються як порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції [464, ч. 1 ст. 50] чи як недобросовісна конкуренція 

[463, ст. 24] є тим деліктом, на підставі якого можуть виникнути відносини щодо 

відшкодування шкоди. Однак, нажаль, у конкурентному законодавстві відсутні 

критерії для проведення розрахунків завданої шкоди. Тому, при  визначенні її 

розміру та керуючись ст. 22 ЦК України (ураховуючи цивільно-правову природу 

такої санкції), постраждалий від неправомірних дій у конкуренції суб’єкт 

господарювання може брати до уваги як реальну шкоду, так і упущену вигоду. 

Окрім цього, у заяві про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції особа, якій завдані чи можуть бути завдані збитки повинна зазначити 

причинний зв’язок між неправомірними діями суб’єкта господарювання та 

нездатністю такої особи на відповідному ринку товарів підтримувати свою 

діяльність на належному рівні. 

Наприклад, в англо-американському праві поширеним є розуміння 

«номінальної» шкоди у випадках, коли особа не понесла реальної шкоди [109, с. 

430], тобто шкоди у символічному виразі. Адже, і на цьому наголошується у 

літературі, для підприємця в більшості випадків важливим є не стільки 

відшкодування реальної йому шкоди, скільки попередити (не допустити) 

повторення її в майбутньому [598, с. 123]. 

Ідея позитивного регулювання відносин у конкуренції, про що ми 

неодноразово зазначали у роботі, знайшла своє втілення і у можливості 

відшкодування шкоди за правопорушення, передбачені п. п. 1- 2, 5, 10, 12, 18-19 

ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у двохкратному 

розмірі. В такий спосіб держава намагається під загрозою майбутніх втрат 

стимулювати всіх учасників ринкового змагання до правомірної поведінки. Тому 

за своїм характером норма ст. 55 Закону України «Про захист економічної 
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конкуренції» по відношенню до відповідних норм ЦК України є спеціальною і 

підлягає обов’язковому застосуванню при розгляді даної категорії спорів у 

господарському суді. 

З огляду на викладене нами вище можна стверджувати наступне: 

незважаючи на те, що законодавець у певних випадках вказав на шкоду як 

кваліфікуючу ознаку окремих видів правопорушень у сфері конкуренції, це ще не 

означає, що захист майнових прав суб’єктів господарювання відбувається в межах 

дії норм конкурентного законодавства. Передусім конкурентне законодавство 

захищає суспільні інтереси, пов’язані із функціонуванням ефективних ринкових 

відносин і забезпечує реалізацію права на участь у добросовісній конкуренції. Як 

відзначив М.М. Вознесенський, і ми з цим погоджуємося, виходячи із 

дуалістичної природи, норми антимонопольного (вважаємо конкурентного) права 

одночасно захищають публічні та приватні інтереси, однак відшкодування збитків 

підпорядковується повністю або частково загальним положенням цивільного 

права [80, с. 178].  

Завдання чи можливість завдання шкоди суб’єкту господарювання, 

покупцю чи продавцю є лише одним із різновидів наслідків протиправної 

поведінки у сфері конкуренції. Системний аналіз норм конкурентного 

законодавства свідчить про те, що такі наслідки поведінки суб’єктів 

господарювання в умовах конкуренції умовно можна розподілити на ті, які 

негативно позначаються на (1) стані конкуренції на ринку (стані конкурентного 

середовища), (2) охоронювальних законом інтересах інших суб’єктів 

господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, (3) діловій репутації 

суб’єкта господарювання, (4) досягненні переваг у конкуренції, (5) на майнових 

правах суб’єктів господарювання. 

Негативний вплив на стан конкуренції на ринку може мати вираз у формі 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, що водночас є основними 

кваліфікуючими ознаками таких правопорушень, як антиконкурентні узгоджені 

дії, в тому числі вчинені у вигляді схожих дій (бездіяльності)  на ринку товару (ч. 
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1 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку (ч. 1 ст. 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»). Настання цих наслідків може 

лише припускатися на майбутнє, на що вказують слова законодавця «можуть 

призвести», або ж реально існувати, на що вказують слова законодавця «дії, які 

призвели». Стосовно узгоджених дій, і на цьому  наголошує Антимонольний 

комітет України, недопущення, усунення чи обмеження конкуренції може бути як 

метою, так і наслідком їх реалізації 504, п. 5. Вказане узгоджується із приписами 

ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції».  

Як альтернативна ознака об’єктивної сторони складу зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку, відповідно до ч. 1 ст. 13 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» є з’ясування органами 

Антимонопольного комітету України настання наслідку у формі ущемлення 

інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів. Це не дивно, адже 

відповідно до ст. 42 Конституції України держава поряд із забезпеченням захисту 

конкуренції бере на себе обов’язок щодо захисту прав споживачів.  В свою чергу, 

ущемлення інтересів споживачів, зокрема, можливе через заподіяння їм шкоди 

(збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших 

відповідних наслідків 456, п. 4.  

Про особливу роль споживачів в механізмі реалізації конкурентних норм 

ми вже писали у другому розділі роботи. Тому невипадковим є виокремлення 

ущемлення їх інтересів як одного із кваліфікуючих наслідків зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку. І саме ця обставина стає 

вирішальною при прийнятті антимонопольним органом відповідного рішення 

401. 

Незважаючи на законодавче визначення двох альтернативних наслідків 

правопорушення, вчиненого у формі зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку (ч. 1 ст. 13  Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»), склад відповідного правопорушення, і на цьому вірно наголошує 
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С.С. Валітов, створюється за наявності хоч би одного із вказаних об’єктів [62, с. 

84]. 

 «Недопущення», «усунення» чи «обмеження» конкуренції є важливою 

об’єктивною ознакою окремих правопорушень у сфері конкуренції. Однак, 

нажаль, законодавець не розтлумачує їх зміст. Натомість в окремих нормах 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» вживаються 

словосполучення «суттєве обмеження конкуренції» (ст. 7, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 10, ч. 1 

ст. 25) або «суттєве обмеження конкурентоспроможності» (ч. 2 п. 6 ст. 13). 

Нерідко власне термін «обмеження» конкуренції вживається і у контексті речень 

на зразок «позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні 

наслідки обмеження конкуренції»  (ч. 3 ст. 10 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції»), «обмеження конкуренції становить загрозу системі 

ринкової економіки» (ч. 4 ст. 10 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»), «з метою запобігання…обмеження конкуренції» ( ч. 1 ст. 22  

Закону України «Про захист економічної конкуренції») тощо.  

Важливість правильного розуміння перерахованих вище понять 

підкреслюється також і тим, що відповідно до ч. 3 ст. 46 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» відсутність суттєвого обмеження конкуренції 

(виділено автор – Н.М.) за умови виконання положень рекомендацій органів 

Антимонопольного комітету України є однією із передумов коли провадження у 

справі про порушення законодавств про захист економічної конкуренції не 

розпочинається, а розпочате провадження закривається.   

Тому, з огляду на оціночний характер понять «недопущення», «усунення», 

«обмеження» та «суттєве обмеження» конкуренції, спробуємо встановити їх 

зміст.  

Так, на позицію І.А. Шуміло, недопущення конкуренції на ринку певного 

товару чи послуги може бути здійснене там, де конкуренції не існує взагалі (тобто 

на монополізованому ринку) шляхом створення додаткових бар’єрів доступу на 

ринок. Усунення конкуренції, передбачає, що на ринку існують конкурентні 
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відносини, але вони повністю припиняються, в результаті неправомірних дій 

певного суб’єкта господарювання. Неправомірне обмеження конкуренції 

відбувається на конкурентному ринку, коли неправомірні дії суб’єктів 

господарювання призводять до звуження кола конкурентів, це може досягатися 

шляхом неправомірного витиснення з ринку працюючого на ньому конкурента, 

або шляхом створення перешкод доступу на ринок новим потенційним 

конкурентам 648, с. 61-62. 

Своє бачення сутності «недопущення», «усунення» чи «обмеження» 

конкуренції висловилили С.С. Валітов 62, с. 95-96 і О. О. Бакалінська 28, с.181-

182. На їх погляд недопущення конкуренції може мати прояв або в посиленні 

бар’єрів входження на ринок потенційних конкурентів, або в створенні умов, за 

яких суб’єкти господарювання, що діють на одному товарному ринку, але з 

об’єктивних причин не конкурують (ще не конкурували), не вступають у 

конкурентну боротьбу. В свою чергу під усуненням конкуренції розуміється 

повне або суттєве  припинення змагальності між конкурентами, внаслідок чого 

покупці (продавці) позбавляються можливостей вибирати між продавцями 

(покупцями). І на кінець обмеженням конкуренції відбувається у разі зменшення 

впливу визначальних для конкуренції факторів виникнення або посилення у 

відповідних суб’єктів господарювання ринкової влади, що характеризується в 

кожному випадку відповідними якісними та кількісними показниками залежно від 

кон’юктури ринку.  

Вищевикладене засвідчує відсутність принципової відмінності у наукових 

позиціях І.А. Шуміло, С.С. Валітова і О.О. Бакалінської щодо визначення змісту 

понять «недопущення», «усунення» та  «обмеження» конкуренції. В свою чергу 

О.Л. Чернелевська запропонувала доповнити ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» наступними термінами: 1) «недопущення (усунення) 

конкуренції – відсутність змагання між суб’єктами господарювання внаслідок 

чого споживачі, суб’єкти господарювання не мають можливості вибирати між 

кількома продавцями, покупцями; 2) «обмеження конкуренції» – стан товарного 
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ринку, коли окремий суб’єкт господарювання може визначити умови обороту 

товарів на цьому ринку та знижуються можливість вибору споживачів» 622, с. 

89. Однак ми не можемо погодитися із її розумінням «обмеження» конкуренції з 

огляду на те, що воно передусім є результатом дій (бездіяльності) суб’єкта 

господарювання, а не станом товарного ринку. 

Вбачається, що О.Л. Чернелевська «недопущення» та «усунення» 

конкуренції розглядає як тотожні явища та відмежовує їх від «обмеження» 

конкуренції. При цьому вважаємо помилковим її розуміння сутності «обмеження 

конкуренції» з огляду на те, що обмеження є результатом дій (бездіяльності) 

суб’єкта господарювання, а не станом товарного ринку. 

На противагу О.Л. Чернеловської, російська дослідниця П.В Каменєва є 

більш послідовною в своїх судженнях. Вона вважає, і ми з цим повністю 

погоджуємося, що недопущення та усунення конкуренції є формами прояву 

обмежень конкуренції. З огляду на це нею пропонується використання єдиного 

поняття «обмеження конкуренції», складовими якого будуть недопущення та 

усунення конкуренції 184, с.81.  

Використання терміну «обмеження конкуренції» проведене у роботах Т. І. 

Султонової 557, с. 37, Н.Ю Четвергової 626 , с.24, 79. Водночас Н.Ю. 

Четвергова розмежувала обмеження конкуренції шляхом зловживання 

домінуючим становищем і шляхом узгоджених дій, аргументуючи це тим, що 

зловживання домінуючим становищем мають односторонній характер незалежно 

від договірної форми його вчинення 626, с. 10 . Монополістичні дії 

(зловживання домінуючим становищем та узгоджені дії), на погляд В.І. 

Єрьоменка, є таким обмеженням конкуренції, яке на відміну  від недобросовісної 

конкуренції може призвести до повного її усунення [148, с. 16-17, 161 . 

Не вдаючись до спроби дати визначення терміну «недопущення» 

конкуренції, вказана вище група авторів знайшла йому практичне «використання» 

для позначення видів ринкової практики: монополістичні дії (зловживання 

домінуючим становищем та узгоджені дії) та недобросовісна конкуренція. Така 
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їхня позиція є свідченням широкого розуміння сутності «обмеження» конкуренції 

для цілей «ідентифікації» негативних результатів дій (бездіяльності) суб’єктів 

господарювання в умовах ринкового змагання. 

В силу диференціації товарних ринків і динаміки економічної ситуації, 

справедливо звертає увагу К.Ю. Тотьєв і ми з цим повністю погоджуємося, 

законодавець не наводить однозначні та універсальні ознаки та критерії, за 

допомогою яких можна встановити ступінь обмеження конкуренції 577, с. 184. 

Переконані, що належна правова оцінка дій суб’єкта господарювання щодо 

можливостей недопущення, усунення, обмеження конкуренції можлива лише за 

результатами системного аналізу структурних, функціональних та поведінкових 

показників, що характеризують стан конкуренції  на  ринку. 

Зокрема, серед структурних показників особливо виокремлюються: розмір 

ринкових часток суб’єктів господарювання; співвідношення кількості суб’єктів 

господарювання, що вступили на ринок до загальної кількості суб’єктів 

господарювання, що діють на ринку; витрати на одиницю товару в суб’єктів 

господарювання, які вступають на ринок, порівняно із суб’єктами 

господарювання, що вже діють на цьому ринку, та строк їх окупності; показники 

рівня концентрації ринку; показники ступеня відкритості ринку для 

міжрегіональної та міжнародної торгівлі. 

До функціональних показників відносяться ті, які обумовлюють умови 

обороту товарів на ринку. А для цього необхідно виявити та проаналізувати: 

співвідношення попиту та пропозиції на товарному ринку, який досліджується 

(зокрема, при аналізі попиту потрібно враховувати взаємозамінність товару, а при 

аналізі пропозиції – здатність виробити конкретну чи аналогічну продукцію); 

чинники, які обумовлюють цінову політику на товарному ринку, який 

досліджується; бар’єри вступу на ринок для потенційних конкурентів та/або 

виходу з ринку для діючих конкурентів з точки зору виявлення перешкод доступу 

на ринок (виходу з ринку); види витрат вступу на ринок. 
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Поведінкові показники передбачають оцінку діяльності суб’єкта 

господарювання з точки зору його можливості отримувати переваги (обґрунтовані 

чи необґрунтовані) над іншими суб’єктами господарювання під час процесу 

ринкового змагання. А для цього необхідно виявити умови для існування: значної 

конкуренції; ринкової влади. 

Наведене нами вище проілюструємо на прикладі Постанова Вищого 

господарського суду України від 05.04. 2011 р. у справі № 5002-19/4083-2010  

[404]. Зокрема, адміністративною колегією територіального відділення 

Антимонопольного комітету України України в Автономній Республіці Крим (м. 

Сімферополь) 31.05.2010 прийнято рішення № 18/05-13/22 «Про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу», яким 

визнано схожість дій ТОВ «Атан-Крим», ПІІ «Лукойл-Україна», ТОВ «Торговий 

дім «Континіум-Галичина», які було кваліфіковано як антиконкурентні узгоджені 

дії за ч.3 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції. Згадані 

суб’єкти господарювання у відповідні періоди січня-лютого 2009 року та травня-

червня 2009 року вчиняли однакові дії, по-перше, по підвищенню роздрібних цін 

на бензини та дизельне паливо, по-друге, по підтриманню їх на однаковому рівні 

у цей період часу в межах міста Феодосії, в той час як ці ж самі особи не вели 

окремий облік за видами низькооктанових і високооктанових бензинів та 

дизельного палива; мали різних постачальників бензинів та дизельного палива; 

здійснювали закупівлю світлих нафтопродуктів за різними цінами при тому, що 

зміни закупівельних цін у них відбувались одночасно і не на однакову величину; 

несли різні витрати при здійсненні роздрібної торгівлі світлими 

нафтопродуктами, але в той же час встановлювали роздрібні ціни на 

низькооктанові та високооктанові бензини, а також дизельне паливо одночасно на 

однаковому рівні та синхронно їх змінювали. Такі дії з огляду на сукупність 

наведених обставин призвели до обмеження конкуренції, оскільки позивач у 

сукупності з іншими суб’єктами господарювання мав значну частку на ринку 

роздрібної торгівлі низько октановими (51,66 %), високооктановими (62,98 %) 
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бензинами, дизельним паливом (66,6%) в межах м. Феодосії, що надавало цим 

особам можливість визначати умови обороту товару на ринку низькооктанових, 

високооктанових бензинів та дизельного палива. 

Отже, сутність поняття «недопущення», «усунення» чи «обмеження» 

конкуренції доцільно досліджувати з урахуванням виду структури ринку крізь 

призму якісних та кількісних її характеристик, інформація про що міститься як в 

нормативно-правових актах Комітету 326, так і окремих актах методичного 

забезпечення його діяльності 567; 461, додаток 1. Звідси, «недопущення» 

конкуренції є характерним для ринків, які перебувають у стані монополії чи 

олігополії і спрямоване по відношенню до потенційних конкурентів. «Усунення» 

конкуренції є характерним для ринків, які перебувають у стані монополістичної 

конкуренції. «Обмеження» конкуренції є характерним для ринків, які 

перебувають у стані монополістичної конкуренції чи олігополії та  пов’язані із 

посиленням ринкової влади одних його учасників і зниження 

конкурентоспроможності інших. 

Слід особливо звернути увагу, що в окремих нормах Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» вживаються поняття «обмеження доступу на 

ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів господарювання» (п. 5 ч. 2 ст. 6 Закону), 

«перешкоди доступу на ринок (виходу) з ринку інших суб’єктів господарювання» 

(п. 7 ч. 2 ст. 13 Закону).  

В практиці діяльності органів Антимонопольного комітету України під 

бар’єрами вступу на ринок тлумачаться обставини, що перешкоджають новим 

суб’єкт господарювання почати конкурувати на рівних із суб’єктами 

господарювання, що вже діють на певному товарному ринку, а під бар’єрами 

виходу з ринку – обставини, що перешкоджають (обмежують) суб’єктам 

господарювання, що діють  на цьому ринку, покинути його з метою знайти на 

інших товарних ринках покупців (продавців) у зв’язку з труднощами реалізації 

того, у що був вкладений капітал 461, п. 1.3.  Іншими словами, бар’єри, що 

перешкоджають виходу з ринку, пов’язані з матеріальними втратами, у разі 
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відмови суб’єкта господарювання від продажу (виробництва) певного виду 

товару. 

Якщо взяти до уваги позицію Антимонопольного комітету України 461, 

тоді стає зрозумілим, що перешкоди та обмеження доступу на ринок є двома 

сторонами бар’єру для доступу на ринок та знаходяться між собою у причинно-

наслідковому зв’язку. А ознакою наявності перешкод, обмежень доступу на ринок 

є поведінка суб’єкта господарювання, що була б неможливою за умов існування 

значної конкуренції на ринку Як перешкоди доступу на ринок виступають певні 

обставини (чинники), внаслідок яких суб’єкти господарювання, що вступають на 

певний товарний ринок, не мають змоги або можуть не мати змоги конкурувати 

на рівних із суб’єктами господарювання, які вже діють на цьому ринку. Внаслідок 

неможливості суб’єктів господарювання, які вступають на ринок, конкурувати на 

рівних з тими, хто вже діє на цьому ринку, виникають обмеження доступу на 

ринок. 

Зокрема, у випадку зловживань монопольним (домінуючим) становищем, 

передбачених п. 7 ч. 2 ст. 13 Закону, необхідною та достатньою умовою 

відповідальності суб’єкта господарювання, що займає таке становище на ринку, є 

виникнення внаслідок його дій (бездіяльності) перешкод доступу на ринок інших 

суб’єктів господарювання, при цьому встановлення фактичного виникнення 

обмежень доступу на ринок внаслідок таких перешкод, не є обов’язковим. 

У випадку ж  антиконкурентних  узгоджених дій суб’єктів 

господарювання, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 6 Закону, для визнання відповідних дій 

(бездіяльності) порушенням законодавства про захист економічної конкуренції 

необхідним є встановлення або того, що вони стосуються обмеження доступу на 

ринок (виходу з ринку) інших суб’єктів господарювання, покупців, продавців 

(якщо йдеться про узгоджені дії, які призвели до недопущення, усунення чи 

обмеження конкуренції), або ж того, що вони стосуються утворення перешкод 

доступу на ринок (якщо йдеться про узгоджені дії, які можуть призвести до 
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недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, оскільки можливість 

обмеження доступу виступає як перешкода доступу). 

З огляду на викладене вище можна припустити, що поняття «обмеження 

конкуренції» є збірним за змістом та родовим за призначенням. Однак ми не 

поділяємо позицію тих авторів, в тому числі і вітчизняного  законодавця, які 

пропонують використовувати термін «обмеження конкуренції» для загальної 

характеристики всіх негативних наслідків від вчинення правопорушень у 

конкуренції, а тим більше ставити знак рівності між поняттями «недопущення» та 

«усунення», як це зробила О.Л.Чернелевська.  

Беручи до уваги оціночність понять «недопущення, «усунення» чи  

«обмеження» конкуренції і крізь призму категорії «стан конкурентного 

середовища», пропонуємо розглядати їх в рамках єдиного поняття, а саме −  

«перешкоди (обмеження) для ефективної конкуренції». 

На відміну від недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, поняття 

«суттєве обмеження» конкуренції безпосередньо пов’язане із процесами 

монополізації ринку в цілому та рівнем концентрації ринку, зокрема. Вивчаючи 

практику застосування конкурентного законодавстві в Японії, Н.О. Саніахметова 

вказує на позицію Вищого Суду Японії в питанні розуміння поняття «суттєве 

обмеження конкуренції»: конкуренція суттєво обмежується, якщо підприємство 

чи група підприємств можуть визначати ціни чи інші умови підприємницької 

діяльності незалежно від дії ринкових умов [530, с. 6]. 

Вважаємо, що цим поняття охоплюються такі умови обороту товарів на 

ринку, при яких ринковий механізм не працює, наприклад, суб’єкт 

господарювання − монополіст при відсутності альтернативних джерел постачання  

товарів та послуг чи альтернативних покупців стає єдиним торговельним 

партнером, стосунків з яким неможливо уникнути. Таке наше твердження можна 

пояснити з урахуванням наступного. 

На той факт, що «суттєве обмеження» конкуренції може мати наслідком 

монополізацію ринків, вказують слова законодавця на зразок «…дії призводять до 
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суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у 

тому числі монополізації відповідних ринків»  (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції»). Причому власне монополізація може мати три 

форми прояву: 1) досягнення суб’єктом господарювання (монопольного) 

домінуючого становища; 2) підтримання цього становища; 3) посилення цього 

становища  (ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).   

Глибоко переконані, що між поняттями «суттєве обмеження» конкуренції 

та «монополізація товарних ринків» не можна ставити знаку рівності, хоча певна 

їх взаємообумовленість існує. Монополізація може стати результатом суттєвого 

обмеження конкуренції з боку окремого чи групи суб’єктів господарювання 

шляхом застосування таких заборонених конкурентним законодавством засобів 

ведення боротьби, як  антиконкурентні узгоджені дії (ч. 4 ст. 6), зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем (ч. 3 ст. 13) та здійснення концентрації 

без дозволу органів Антимонопольного комітету України (ч. 5 ст. 24).  Проте, 

концентрацію можна розглядати як одну із передумов монополізації ринку. І 

такий стверджувальний висновок «напрошується» внаслідок логічного 

тлумачення змісту ч. 1 ст. 22 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»: «з метою запобігання монополізації товарних ринків…..органи 

Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за 

концентрацією суб’єктів господарювання». 

З позиції укладачів коментарю до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» суттєве обмеження конкуренції є скоріше таким, що 

охоплює ринкові показники, нижчі за рівень домінування суб’єкта 

господарювання на ринку 165, с.153. При такому підхожі стирається межа між 

«обмеженням» та «суттєвим обмеженням» конкуренції. Тому вважаємо, що 

здатність суттєво обмежувати конкуренцію щільно пов’язана із станом 

конкурентного середовища та напряму залежить від рівня його концентрації. 

Невипадково, що для визначення рівня ринкової концентрації використовуються 

надбання економічної теорії в частині проведення різноманітних розрахунків, які 
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системно характеризують стан економічної конкуренції на відповідному ринку 

товарів та можуть сприяти у формуванні доказової бази суттєвого обмеження 

конкуренції. 

Ознаки суттєвого обмеження конкуренції не можуть бути однаковими. 

При цьому таке обмеження конкуренції не може мати своїм наслідком її усунення 

чи знищення значного рівня конкуренції. Необхідно враховувати кількісні та 

якісні показники  обмеження. Аналізуючи положення ч. 3 ст. 47 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» можна стверджувати, що додатковою 

ознакою суттєвого обмеження конкуренції є завдання значних збитків окремим 

особам чи суспільству. В останньому випадку мова йде про суттєвість збитків для 

споживачів певної продукції чи послуг як соціально-економічної категорії в 

цілому. 

Вважаємо, що методологічно вірним буде доведення органами 

Антимонопольного комітету України недопущення, усунення чи обмеження, в 

тому числі суттєвого, конкуренції  крізь призму встановлення причинно-

наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) суб’єкта господарювання (групи 

суб’єктів господарювання) та умовами, обставинами, за яких відбувається 

конкуренція на відповідному товарному ринку. А інформація про тип (модель) 

ринку сприятиме у пошуку тих доказів, які свідчать про наявність чи відсутність у 

складі правопорушення настання чи можливості настання наслідків у формі 

недопущення, усунення чи обмеження, в тому числі суттєвого, конкуренції.   

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на необхідності 

розмежування понять «недопущення», «усунення» чи «обмеження» конкуренції 

від поняття «спотворення» конкуренції, що разом вживаються у ч. 1 ст. 15 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» яка має назву «Антиконкурентні 

дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю». Поняття «спотворення конкуренції», 

пише С.С. Валітов, припускає, що окремі суб’єкти господарювання отримають 

переваги над іншими не завдяки власним досягненням, а в наслідок дії зовнішніх 
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факторів, зокрема, впливу державних органів 62, с. 17. Тому категорією 

«спотворення» конкуренції охоплюються дії органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, які не відповідають вимогам конкурентного законодавства. 

Зазначимо, що поведінка суб’єкта господарювання за формальними 

ознаками може характеризуватися як «недопущення», «усунення» чи 

«обмеження» конкуренції. Однак, якщо така поведінка узгоджується з тими 

умовами змагання, які окреслені в ст. 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» при визначенні терміну «економічна конкуренція (конкуренція)», 

тоді немає підстав для її кваліфікації як правопорушення.  

Вчинення окремих правопорушень у конкуренції також може спричинити 

настання чи можливість настання негативних наслідків для ділової репутації 

суб’єктів господарювання, як важливої складової поведінкової характеристики 

суб’єкта господарювання. Тому зазіхання на ділову репутацію в умовах 

конкуренції може мати негативні наслідки для суб’єкта господарювання, в тому 

числі майнового характеру, та кваліфікуватися як недобросовісна конкуренція.  

Зокрема, недобросовісною конкуренцією визнається: 

- використання імені, комерційного (фірмового) найменування, 

торговельної марки (знака для товарів і послуг) рекламних матеріалів, 

оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу 

(згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або 

схожі на них позначення у господарській діяльності,  що призвело чи може 

призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання (ст. 4 

«Неправомірне використання позначень» Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»); 

- відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб’єкта 

господарювання і введення його у господарський обіг без одночасного зазначення 

виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта 
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господарювання (ст. 6 «Копіювання зовнішнього вигляду виробу» Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції»). 

Ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності може 

здійснюватися за допомогою такого недобросовісного (нечесного) методу, який 

також посягає на ділову репутацію суб’єкта господарювання, як його 

дискредитація (ст. 8 «Дискредитація суб’єкта господарювання» Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції»).  І в попередній частині цього 

підпункту нами аналізувалися відповідні наслідки такої протиправної поведінки. 

З урахуванням змісту диспозиції відповідних норм можна зробити 

висновок: в залежності від виду правопорушення, що посягає на ділову репутацію 

суб’єкта господарювання, об’єктивні умови господарсько-правової 

відповідальності у конкуренції залежать від виду наслідків: 

1) для неправомірного використання позначень  − це змішування чи 

можливість змішування з діяльністю того суб’єкта господарювання, без згоди 

(дозволу) якого відбувається їх використання; 

2) для копіювання зовнішнього вигляду виробу – це лише можливість 

змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання; 

3) при дискредитації суб’єкта господарювання − це завдання чи 

можливість завдання шкоди його діловій репутації. 

Право на ділову репутацію, як справедливо акцентує увагу О.В. Хортюк, є 

суб’єктивним правом, сутність якого полягає в праві кожного суб’єкта 

господарювання на недоторканість його ділової репутації й у можливості 

вимагати від всіх інших осіб стримуватися у порушенні цього права 611, с. 184. 

Тому поряд із дискредитацією суб’єкта господарювання, у випадках 

неправомірного використання позначень та копіювання зовнішнього вигляду 

виробу суб’єкт господарювання відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 23 ЦК України також 

має право на відшкодування моральної шкоди у порядку здійснення 

господарського судочинства. 



436 

 

 
 

Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» змагання між суб’єктами господарювання відбувається з метою 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами 

господарювання. Тому одним із способів досягнення неправомірних переваг у 

конкуренції є поширення інформації, що вводить в оману (ст. 15-1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції».  Таке правопорушення 

вчиняється шляхом повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або 

через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому 

числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок 

обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткість 

формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо 

придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) 

товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання. 

На перший погляд правопорушення, вчинені у формі дискредитації 

суб’єкта господарювання та поширення інформації, що вводить в оману, пов’язані 

із посяганням на ділову репутацію суб’єкта господарювання. Але це не так. 

Передусім їх об’єднує наявність факту поширення інформації, яка не відповідає 

дійсності. Вважаємо, і на це особливо звернула увагу О.О. Бакалінська, на відміну 

від дискредитації конкурента, введення в оману передусім стосується надання 

недостовірної інформації щодо товарів, робіт послуг того суб’єкта 

господарювання, який її і поширив 28, с. 304. 

Вищевикладене є свідченням того, що досягнення неправомірних переваг 

у конкуренції можливе не тільки за  рахунок недопущення, усунення та її 

обмеження, але й шляхом завдання шкоди учасникам ринку, зокрема діловій їх 

репутації. Водночас завдання, чи можливість завдання шкоди може бути метою 

чи супутнім результатом неправомірної поведінки суб’єкта господарювання.  

Дослідження негативних наслідків, які мають ознаки правопорушень у 

конкуренції, буде неповним, якщо не процитувати, по-перше, позицію Пленуму 

Вищого господарського суду: «усунення суб’єктом господарювання наслідків 
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порушення на час вирішення спору господарським судом саме по собі не є 

підставою для звільнення його від відповідальності» 456, п.3.  Наведене ще раз 

підтверджує той факт, що при визначенні об’єктивних умов застосування заходів 

відповідальності у конкуренції, для правопорушень, які пов’язані із настанням чи 

можливістю настання негативних наслідків як для конкуренції, так і для суб’єктів 

господарювання (покупців, продавців) чи споживачів важливим є: 1) 

встановлення з урахуванням причинного зв’язку фактів причинно-наслідкового 

зв’язку між діями (бездіяльністю) особи порушника та настанням (чи можливістю 

настання) тих негативних наслідків, які вказані у диспозиції відповідних норм 

конкурентного законодавства; 2) з’ясування характеру (виду) негативного 

наслідку та відображення його у відповідному рішенні. 

По-друге, за умови виконання рекомендації органів Антимонопольного 

комітету України щодо вжиття заходів для усунення наслідків дій, які містять 

ознаки порушень конкурентного законодавства, якщо порушення не призвело до 

суттєвого обмеження конкуренції чи спотворення конкуренції, не завдало значних 

збитків окремим особам чи суспільству, провадження у справі не розпочинається, 

а розпочате провадження, відповідно до ч. 3 ст. 46 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» закривається.  

При цьому необхідно особливо звернути увагу на те, що реалізація 

зазначених вище процесуальних повноважень органів Антимонопольного 

комітету України пов’язана із вивченням негативних наслідків як нематеріального 

(суттєве обмеження чи спотворення конкуренції), так і майнового (завдання 

значних збитків окремим особам чи суспільству) характеру. Це пояснюється тим, 

що збитки від обмеження конкуренції оцінюються за критерієм суспільного 

інтересу (ущемляються чи ні інтереси інших суб’єктів господарювання чи / або 

споживачів). Головними критеріями при цьому є:  обмежує чи нейтралізує така 

поведінка процес конкуренції і чи не спричиняє він шкоду окремим конкурентам? 

Вважаємо, що використання законодавцем критерію «очікуваного 

результату» дає можливість ще раз підкреслити той факт, що в результаті 
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вчинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів, зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем на ринку, недобросовісної конкуренції  здійснюється: 

1) обмежувальний вплив щодо дії принципів свободи господарської, в 

тому числі підприємницької діяльності та свободи договору стосовно як до 

реальних, так і потенційних конкурентів з боку економічно сильнішого учасника 

ринка; 

2) обмежувальний впливають на умови обороту товарів на ринку та 

конкурентоспроможність суб’єктів процесу економічної змагальності. 

За результатами проведеного нами юридичного аналізу тих негативних 

наслідків, настання чи можливість настання яких є кваліфікуючою об’єктивною 

ознакою окремих складів правопорушень у конкуренції (умовою застосування 

заходів відповідальності), вважаємо за доцільне їх розглядати як шкідливі 

наслідки фактичного та юридичного характеру. 

Завдання чи можливість завдання шкоди у визначених законодавцем 

випадках є різновидом фактичних наслідків майнового та немайнового характеру. 

Завдання чи можливість завдання наслідків, які негативно позначаються на стані 

конкурентного середовища (за вказівкою законодавця це недопущення, усунення 

чи обмеження, в тому числі суттєве, конкуренції), охоронювальних законом 

інтересах інших суб’єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів 

(за вказівкою законодавця це ущемлення інтересів інших суб’єктів 

господарювання чи споживачів), діловій репутації суб’єкта господарювання (за 

вказівкою законодавця це змішування з діяльністю суб’єкта господарювання) та 

досягненні переваг у конкуренції (за вказівкою законодавця це вплив на наміри 

осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, 

надання) товарів, робіт, послуг суб’єкта господарювання) є різновидом 

юридичних наслідків. 

Хоча запропонований нами поділ видів негативних наслідків є науковою 

абстракцією, всі вони мають шкідливий (майновий/матеріальний чи 

немайновий/нематеріальний) характер та в більшості випадків вносять 
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дезорганізацію у встановлений державою правопорядок в умовах конкуренції 

(публічний порядок). Однак можливість реалізації зацікавленими особами права 

на відшкодування шкоди, в тому числі і моральної, завданої неправомірними 

діями у конкуренції свідчить про те, що негативні наслідки такої поведінки також 

можуть відображатися на майнових правах не тільки безпосередніх учасників 

відносин у конкуренції, але й споживачів. Недаремно законодавець за окремі з 

них встановив підвищений у порівнянні із цивільним законодавством розмір 

майнової відповідальності. 

Оскільки в умовах ринкового змагання протиправність дій (бездіяльності) 

суб’єктів господарювання є юридичним виразом шкідливості правопорушення у 

конкуренції суспільним інтересам та/чи інтересам інших суб’єктів 

господарювання (покупців, продавців) чи споживачам, використання категорії 

«шкідливі наслідки» для позначення всіх видів негативних наслідків такої 

поведінки є об’єктивно виправданим. 

Отже, оцінка шкідливих наслідків з точки зору їх впливу чи можливості 

впливу на функціонування ефективної економіки та аналіз шкідливих наслідків 

(юридичних,  фактичних) засвідчують той факт, що у визначених законодавцем 

випадках шкода, яка набула юридичного виразу, і причинний зв’язок (у розумінні 

причинного зв’язку фактів) є винятковими умовами господарсько-правової 

відповідальності у сфері конкуренції. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. На основі логічного  аналізу положень ст. 614 ЦК України та ст.218 ГК 

України ми дійшли висновку про казуїстичний спосіб формулювання дії 

презумпції винної поведінки в умовах конкуренції, що знайшла своє 

відображення у гіпотезах охоронних норм конкурентного законодавства через 

формулювання об’єктивних обставин характеру та умов вчинення протиправного 

діяння суб’єктом господарювання у сфері конкуренції, а також ступеня 
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недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Суб’єктивні умови 

відповідальності за правопорушення у конкуренції включають в себе: 1) 

передбачення чи можливість передбачення настання негативних наслідків для 

конкуренції; 2) обмеження у конкуренції можуть призвести до погіршення 

становища, в тому числі майнового, для іншого учасника (учасників) 

конкурентної боротьби чи споживачів. Кількісний склад об’єктивних умов 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції 

насамперед залежить від характеру складу правопорушення – матеріальний чи 

формальний.  

2. Аналізуючи наукові погляди щодо заміни поняття «вини» у сфері 

господарювання категорією ризику, вважаємо, що наразі передчасно 

стверджувати про витіснення дії принципу винної відповідальності ризиком. 

Аргументується різноплановість суб’єктивності ризику та суб’єктивних умов 

застосування господарсько-правової відповідальності за критерієм настання чи 

можливості настання негативних наслідків лише для особи, яка вчиняє ризикову 

підприємницьку діяльність. Вину, яка зазвичай має форму необережності, не слід 

змішувати із категорією «недобросовісність». Хоча у справах про недобросовісну 

конкуренцію така недобросовісність є складовою характеристики дій суб’єкта 

господарювання, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у 

господарській діяльності. 

3. Ураховуючи, що протиправність є обов’язковою умовою застосування 

заходів господарсько-правової відповідальності за вчинення правопорушень у 

сфері конкуренції, з урахуванням презумпції знання законів пропонуємо її 

визначати як дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання, які заборонені 

конкурентним законодавством або такі, що не узгоджуються з його приписам або 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській (підприємницькій) 

діяльності незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про свою 

протиправну поведінку.  
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4. На основі правового аналізу змісту ч.3 ст. 6 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» установлено, що в основі алгоритму доведення 

наявності ознак схожих дій (бездіяльності) при кваліфікації дій суб’єктів 

господарювання як антиконкурентні, закладені критерії «очікуваного результату» 

та «дослідження структурних передумов конкуренції» на предмет спростування 

об’єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). Водночас ці два 

критерії формують характеристику об’єктивної сторони зазначеного складу 

правопорушення і мають суттєвий вплив на здійснення оцінки їх правомірності. 

Ураховуючи те, що вчинення схожих дій (бездіяльності) є результатом 

погодженої конкурентної практики як різновиду узгоджених дій в цілому 

пропонуємо під поняттям «погоджена конкурентна практика» розуміти вчинення 

суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльність) за умов відсутності 

структурних передумов конкуренції на ринку товару, які призвели чи можуть 

призвести до створення перешкод (обмежень) для ефективної конкуренції. 

Обгрунтовано доцільність його включення до переліку термінів, визначених у ст. 

1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

5. У визначених законодавцем випадках, встановлення та доведення 

протиправності діяння потребує врахування додаткових та спеціальних її ознак. 

Додаткові ознаки протиправності містяться в гіпотезах відповідних норм 

конкурентного законодавства та стосуються, зокрема умов існування значної 

конкуренції, відсутності об’єктивно виправданих причин, суперечність торговим 

та іншим чесним звичаям у господарській діяльності тощо. Такі ознаки 

характеризують окремі прояви протиправної поведінки в умовах конкуренції. 

Про спеціальні ознаки протиправності законодавець вказує у диспозиції 

правових норм конкурентного законодавства: 1) ч.1 ст.1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» − це будь-які дії у конкуренції, тобто 

протиправність недобросовісної конкуренції повинна оцінюватися крізь призму 

наявності «конкурентної взаємодії» у відносинах між відповідними суб’єктами 

господарювання; 2) для кваліфікації дії (бездіяльності) відповідно до ст. 13 Закону 
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України «Про захист економічної конкуренції» − це наявність монопольного 

(домінуючого) становища у суб’єкта господарювання, що водночас є ознакою, яка 

обумовлює його спеціальним статус на ринку – статус монополіста. Спеціальні 

ознаки протиправності поширюються на певний «генеральний» вид 

правопорушення у конкуренції. 

6. Включення до об’єктивної сторони окремих правопорушень категорії 

«торгові та інші чесні звичаї» вказує на прагнення законодавця ще раз 

підкреслити дію презумпції добросовісної поведінки в конкурентному 

законодавстві та встановити зразок правомірної поведінки в умовах певної 

ринкової ситуації. Ураховуючи те, що хоча «торгові» та «інші чесні» звичаї 

різняться за змістом, але за правовою природою є різновидом звичаїв ділового 

обороту та в цілях уникнення непорозумінь щодо буквального їх тлумачення, 

пропонуємо внести зміни до  преамбули та  ч. 1 ст.1 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», у п.7 ч.2 ст.6 та п.3 ч.2 ст. 3 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» шляхом заміни слів «торгові та інші чесні 

звичаї» на слова «звичаї ділового обороту».  

7. Беручи за основу граматичний, логічний та системний способи 

тлумачення правових норм ми дійшли висновку про існування виняткових умов 

господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції – шкідливі наслідки 

та причинний зв’язок, що є характерним для правопорушень з матеріальним 

складом. Оскільки в умовах ринкового змагання протиправність дій 

(бездіяльності) суб’єктів господарювання є юридичним виразом шкідливості 

правопорушення у конкуренції суспільним інтересам та/чи інтересам інших 

суб’єктів господарювання (покупців, продавців) чи споживачам, нами 

запропоновано до використання категорію «шкідливі наслідки» для позначення 

всіх видів негативних наслідків такої поведінки, що є об’єктивно виправданим. 

8. Обґрунтовано, що за характером шкідливі наслідки є неоднорідними і 

поділяються на фактичні та юридичні. Різновидом фактичних наслідків є завдання 

чи можливість завдання шкоди у визначених законодавцем випадках (п.4 ч.2 ст. 
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13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ст. ст. 8, 16-18 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). За характером така шкода 

може бути майновою (наприклад, виникнення матеріальних втрат внаслідок 

обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку чи від неправомірного 

збирання, розголошення чи схилення до розголошення комерційної таємниці) 

чи/або немайновою (наприклад, обмеження виробництва, ринків або технічного 

розвитку).  

Формою вираження юридичних наслідків, завдання чи можливість 

завдання яких може мати місце при вчиненні правопорушення у сфері 

конкуренції, є: 1) недопущення, усунення чи обмеження конкуренції; 2) 

ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів; 3) вплив на 

наміри осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, 

виконання, надання) товарів, робіт, послуг суб’єкта господарювання. 

9. Правопорушення у сфері конкуренції є тим деліктом, на підставі якого 

можуть виникнути відносини цивільно-правової відповідальності у формі 

відшкодування шкоди, в тому числі і моральної (у випадках порушення права на 

ділову репутацію у формі дискредитації суб’єкта господарювання та 

неправомірного використання позначень та копіювання зовнішнього вигляду 

виробу суб’єкт господарювання). Беручи до уваги відсутність у конкурентному 

законодавстві застереження про преюдиційність рішень антимонопольних органів 

у справах про відшкодування шкоди, пропонуємо ст. 55 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» доповнити ч. 3 такого змісту: «Прийняття 

господарським судом до розгляду позовної заяви про відшкодування шкоди 

здійснюється за наявності рішення органів Антимонопольного комітету України 

про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції». Аналогічні зміни потрібно внести і до ст. 24 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції». 

10. Пропонується виявлення та доведення фактів недопущення, усунення 

чи обмеження, у тому числі суттєвого конкуренції здійснювати за результатами 
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системного аналізу структури ринку (в поєднанні кількісних та якісних її 

показників) та стану конкурентного середовища (в поєднанні його структурних, 

функціональних та поведінкових показників). Це дасть можливість при розгляді 

заяв та прав про порушення конкурентного законодавства (1) виокремити 

найбільш типові види ринкової поведінки в умовах монополії, олігополії чи 

монополістичної конкуренції, (2) встановити причинно-наслідковий зв’язок між 

діям суб’єкта господарювання та умовами, за якими відбувається конкуренція та, 

головне, (3) економить зусилля антимонопольних органів щодо пошуку джерел 

доказів протиправності діяння суб’єкта господарювання.   

Ураховуючи зміст категорії «стан конкурентного середовища» та беручи 

до уваги, що поняття «обмеження конкуренції» є збірним за змістом та родовим за 

призначенням, а також з огляду на оціночність понять «недопущення, «усунення» 

чи «обмеження», у тому числі «суттєве обмеження» конкуренції, пропонуємо 

розглядати їх в рамках єдиного поняття, а саме −  «перешкоди (обмеження) для 

ефективної конкуренції». 

11. Здатність суттєво обмежувати конкуренцію щільно пов’язана із тим 

конкурентним середовищем, в якому діяв суб’єкт господарювання (група 

суб’єктів господарювання) в певний. При цьому таке обмеження конкуренції не 

може мати своїм наслідком її усунення чи знищення значного рівня конкуренції. 

Відтак, додатковою ознакою суттєвого обмеження конкуренції є завдання значних 

збитків окремим особам чи суспільству. В останньому випадку мова йде про 

суттєвість збитків для споживачів певної продукції чи послуг. Вважаємо, що 

належна правова оцінка дій суб’єкта господарювання щодо можливостей 

недопущення, усунення, обмеження, в тому числі суттєвого, конкуренції можлива 

лише за результатами системного аналізу структурних, функціональних та 

поведінкових показників, що характеризують стан конкуренції  на  ринку. 

12. Як виняткову об’єктивну умову відповідальності у сфері конкуренції, 

причинний зв’язок слід встановлювати з урахуванням причинного  зв’язку фактів, 
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які призвели чи можуть призвести до настання негативних наслідків, в тому числі 

у формі заподіяння шкоди. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичні положення та науково обґрунтовані 

результати в галузі господарського права, які розв’язують важливу науково-

теоретичну проблему вдосконалення державного регулювання відносин 

конкуренції в Україні. На основі аналізу наукової літератури, вивчення і 

узагальнення практики застосування конкурентного законодавства, 

сформульовано наступні основні та практичні висновки. 

1. Щодо визначення об’єкта державного регулювання та встановлення 

критерію для окреслення меж державного впливу на процеси конкуренції. 

Як один із інститутів самоорганізації ринкового обміну, конкуренція 

водночас є конкретною організаційною формою ринкової економіки та засобом 

забезпечення сталого її зростання. З огляду на виключно економічну сутність 

конкуренції як об’єкт державного регулювання слід розглядати не конкуренцію, а 

сферу конкуренції: це та частина сфери суспільного виробництва в межах 

товарних ринків (сектор економіки), в якій відбувається взаємодія, в тому числі 

шляхом змагання суб’єктів господарювання з метою здобуття ринкових 

(конкурентних) переваг над іншими суб’єктами господарювання. Встановлення її 

меж потребує врахування (1) виду товарного ринку, який водночас є економіко-

правовим засобом визначення її меж (сфера обороту взаємозамінних товарів), 

(2) умов обороту товарів на ринку (стану конкурентного середовища), 

(3) структури товарного ринку (сукупності кількісних та якісних показників стану 

конкуренції), (4) характеру ринкової взаємодії суб’єктів господарювання задля 

здобуття конкурентних переваг (змагання, природна монополія).  

Для розв’язання суперечностей між економікою та правом межі 

державного впливу на процеси конкуренції повинні визначатися (1) законами 

ринкового механізму (об’єктивна межа) та (2) тими обов’язками, які бере на себе 

держава у цій сфері, – підтримкою та захистом конкуренції (суб’єктивна межа). 

Саме в такий спосіб держава бере на себе відповідальність за стан забезпечення 

ефективного функціонування економіки країни. Водночас рівень державного 
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впливу визначається цілями (соціальними, економічними та правовими) 

державного регулювання у сфері конкуренції. 

2. Щодо з’ясування ролі держави в механізмі державного регулювання 

відносин конкуренції в Україні 

Модель ринкової економіки та визначення ролі держави в економічній 

сфері напряму залежать від ступеня розвитку суспільства, в тому числі тих 

соціальних цінностей, які в ньому сповідуються. Наразі держава повинна відійти 

від конституційної функції «нічного вартового» (забезпечення захисту 

конкуренції) і компенсатора недоліків ринку та бути в ролі ініціатора 

налагодження соціальних партнерських відносин і впорядкувати відносини у 

сфері конкуренції шляхом її підтримки та захисту. Як суспільна цінність, 

державна підтримка та захист у сфері конкуренції є не тільки суб’єктивним 

критерієм визначення меж державного впливу, але й алгоритмом забезпечення 

потреб людини та організацій у якісному вітчизняному продукті. 

Гуманістична спрямованість розвитку економіки держави (її соціальна 

орієнтація) в цілому та конкурентного законодавства зокрема надає можливість 

формувати розуміння права як активного регулятора суспільних відносин у сфері 

конкуренції, розкрити значення механізму правового регулювання як основної 

складової механізмів державного регулювання, в тому числі засобу вирішення 

соціально-економічних проблем, серед яких – забезпечення ефективного росту 

економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. Проте тут право на 

підприємницьку діяльність та як похідне від нього право на участь у 

добросовісній конкуренції є фундаментальними суспільними цінностями. 

Водночас право бути учасником добросовісної конкуренції є засобом її державної 

підтримки та захисту.  Стимулювання розвитку конкурентного середовища, як і 

обмеження та санкції є різновидом засобів державного регулювання економіки. 

При цьому вибір засобів симулювання залежить від структурних передумов 

розвитку конкуренції в певних секторах економіки, а засоби обмеження та санкції 
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єдині для всіх відносин у сфері конкуренції, оскільки встановлюються у 

конкурентному законодавстві. 

3. Щодо уточнення цільового призначення сучасного конкурентного 

законодавства України. 

Ураховуючи відсутність однакових поглядів на формулювання мети 

конкурентного законодавства та багатовекторність її формулювання, вважаємо, 

що єдиною метою конкурентного законодавства є встановлення механізму 

гарантування правового господарського порядку шляхом забезпечення 

системного розвитку економічної конкуренції, підтримки та державного захисту 

добросовісної поведінки учасників ринкової змагальності і, як наслідок – 

забезпечення прав споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної 

якості.  

Дана мета конкретизується такими задачами: 1) забезпечення позитивного 

впливу конкуренції на функціонування товарних ринків України (забезпечення 

конкурентних умов на ринку шляхом збалансування процесів саморегулювання та 

державного їх регулювання); 2) оптимізація приватно-публічного регулювання 

поведінки суб’єктів конкурентних відносин; 3) захист інтересів споживачів та 

суспільства від негативних наслідків монополістичної діяльності та проявів 

недобросовісної конкуренції; 4) забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки; 5) створення умов для реалізації принципу свободи 

підприємницької діяльності та договору шляхом гарантування реалізації прав і 

свобод суб’єктів господарювання під час здійснення ними конкуренції. 

4. Щодо виявлення особливостей трансформації позитивних 

зобов’язань держави у сфері конкуренції в ідею позитивного регулювання 

відносин конкуренції в Україні 

Позитивні зобов’язання держави у сфері конкуренції знаходять втілення у 

виконанні нею обов’язків щодо її підтримки та захисту. Це узгоджуються із 

концепцією позитивного регулювання економічної конкуренції в Україні в цілому 

та дією презумпції ефективної (правомірної) конкуренції зокрема, підґрунтям 
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формулювання та запровадження якої слугувала преамбула до Закону України 

«Про захист економічної конкуренції».  

Реалізація позитивних зобов’язань держави у сфері конкуренції 

передбачає формування ефективного правового забезпечення та стимулювання 

добросовісної ринкової поведінки на основі збалансування свободи конкуренції із 

ринковою владою з метою охорони конкурентного середовища та захисту 

економічно слабкого учасника ринку. Водночас умови ефективного 

функціонування економіки стають об’єктом правового захисту в цілому. В свою 

чергу свобода підприємницької діяльності та договору в умовах конкуренції 

повинна допускатися законодавцем на стільки, на скільки вона буде поєднуватися 

з публічними інтересами. При цьому саме конкурентне законодавство є гарантією 

реалізації законодавчо визначених свобод суб’єкта господарювання. 

Виявлення особливостей трансформації позитивних зобов’язань у сфері 

конкуренції потребує на загальному, спеціальному та інтегрованому рівнях 

ретельного аналізу способів чи прийомів досягнення регулюючого впливу норм 

конкурентного законодавства на ринкову поведінку суб’єктів господарювання. 

Результативність трансформації позитивних зобов’язань держави у сфері 

конкуренції знаходить своє відображення у господарсько-правовій 

відповідальності. Як засіб державного регулювання відносин у сфері конкуренції, 

господарсько-правова відповідальність є своєрідною програмою вибору 

суб’єктом господарювання адекватної ринковій структурі моделі поведінки в 

умовах ринкового змагання. Ціннісні орієнтири держави щодо розбудови 

соціально-орієнтованої ефективної конкурентоспроможної економіки країни та 

формування проконкурентної культури у суб’єктів господарювання знайшли своє 

відображення у позитивній і негативній формах відповідальності. Визнання їх 

існування як на науковому, так і законодавчому рівнях є основою для 

обґрунтування соціально-правової обумовленості встановлення господарсько-

правової відповідальності у сфері конкуренції. Враховуючи, що сутність 

позитивної відповідальності розкривається саме через відповідальне ставлення 
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особи до своїх обов’язків, учасники відносин у сфері конкуренції зобов’язані 

підпорядкувати свою поведінку суспільній необхідності і в межах дії презумпції 

ефективної (правомірної) конкуренції виконати вимоги, які, зокрема, пред’являє 

до них законодавець. Нами запропоновано розрізняти підстави виникнення 

господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції у широкому і 

вузькому значеннях: 1) широке розуміння − здійснення наданих прав, виконання 

покладених юридичних обов’язків, заснованих на виборі поведінки та її оцінці з 

урахуванням інтересів суспільства, держави (позитивна відповідальність); 2) 

вузьке розуміння − визнання за правопорушенням властивостей юридичного 

факту (негативна відповідальність). 

5. Щодо розроблення теоретичної моделі механізму правового 

регулювання відносин конкуренції в Україні. 

Ефективність здійснення державного регулювання відносин конкуренції 

залежить від наявності механізму втілення правових вимог конкурентного 

законодавства в економічне життя суспільства. Застосування інтегрального 

(інструментального та соціологічного) підходу як особливої методології 

дослідження вказаного механізму надає можливість виділити такі його елементи:  

1) норми конкурентного законодавства, акти їх тлумачення та реалізації, 

правовідносини у сфері конкуренції (інструментальний підхід) та; 2) 

адвокатування конкуренції (соціологічний підхід). Ці елементи формують 

вертикальну структуру правового механізму регулювання відносин у конкуренції. 

Результативність та ефективність вертикального блоку структури данного 

механізму залежить від характеру методів та видів принципів правового 

регулювання, що надає підстави для включення їх до данного механізму в якості 

опосередкованих елементів. 

«Горизонтальна» структура механізму правового регулювання відносин у 

конкуренції представлена двома блоками, котрі знаходяться у стані взаємозв’язку 

і взаємодії: 1) регулятивний; 2) охоронний. Встановлено, що дія охоронного 

механізму правового регулювання має місце лише для забезпечення соціально-
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правових зв’язків позитивного правопорядку в сфері конкуренції за наявності 

факту протиправної поведінки суб’єкта правовідносин. Для регулятивного ж 

блоку механізму правового регулювання відносин у сфері конкуренції 

характерним є застосування тих норм матеріального права, в яких закріплені 

бажані для держави моделі ринкової поведінки. 

6. Щодо з’ясування характеру адміністративно-господарських санкцій 

за правопорушення у сфері конкуренції. 

Встановлені у конкурентному законодавстві адміністративно-господарські 

санкції є неоднорідними. За ознаками присутністю заходів відповідальності чи 

заходів (мір) захисту запропоновані критерії умовного їх згрупування: 1) 

адміністративно-господарські санкції, в яких закладені заходи майнового впливу 

штрафного (конфіскаційного) характеру: а) сплата адміністративно-

господарського штрафу; б) вилучення незаконно одержаного прибутку  (заходи 

господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції); 2) адміністративно-

господарські санкції, в яких закладені заходи організаційного впливу на 

діяльність особи з метою повного усунення причин вчиненого правопорушення: 

а) примусовий поділ суб’єкта господарювання, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку; б) вилучення товарів з неправомірно 

використаним  позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання; в) 

спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей  (заходи захисту у 

сфері конкуренції). З метою повного усунення причин вчинення правопорушень у 

сфері конкуренції можуть застосовуватися й інші адміністративно-господарські 

санкції (заходи захисту), про які прямо чи опосередковано зазначається у 

конкурентному законодавствію,− ліквідація суб’єкта господарювання (скасування 

державної реєстрації), блокування цінних паперів, анулювання ліцензій чи 

припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів 

господарювання.  

Останню групу санкції пропонується позначати терміном «організаційні 

заходи адміністративно-господарського характеру».  
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7. Щодо розкриття взаємодії суб’єктивних та об’єктивних умов 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення  у сфері конкуренції. 

Для цілей правозастосовної практики нами пропонується умови 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності у конкуренції 

умовно поділити на позитивні та негативні. Під позитивними умовами слід 

розуміти об’єктивні умови застосування відповідальності, котрі є предметом 

обов’язкового виявлення та встановлення антимонопольними органами. 

Ураховуючи, що протиправність є такою обов’язковою умовою, методологія 

встановлення об’єктивних умов ґрунтується на розмежуванні формальних та 

матеріальних складів правопорушень у конкуренції. Для останніх характерним є 

застосування критерію «очікуваного результату», а отже встановлення 

причинного зв’язку фактів, які призвели чи можуть призвести до настання 

негативних наслідків, в тому числі у формі заподіяння шкоди. 

У визначених законодавцем випадках, встановлення та доведення ознак 

протиправності діяння у сфері конкуренції потребує врахування додаткових 

(відсутність існування значної конкуренції, відсутності об’єктивно виправданих 

причин, суперечність торговим та іншим чесним звичаям у господарській 

діяльності тощо) та спеціальних (для недобросовісної конкуренція – це «будь-які 

дії у конкуренції…», для зловживання монопольним (домінуючим) становищем – 

це наявність такого становища)  ознак.  Спеціальні ознаки протиправності 

розповсюджуються на певний («генеральний») вид правопорушення у сфері 

конкуренції, додаткові – на окремий його прояв. 

Під негативними умовами слід розуміти ті умови, котрі не є безпосереднім 

предметом доказування (вина) антимонопольними органами, але існування яких 

має вираз у формі законодавчо встановленої презумпції винної поведінки у сфері 

конкуренції. Керуючись доктриною об’єктивного (поведінкового) підходу до 

розуміння вини, для звільнення від господарсько-правової відповідальності 
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суб’єкт господарювання повинен спростувати наявність позитивних умов 

відповідальності. 

8.  Щодо формулювання пропозицій з удосконалення положень актів 

законодавства, що регулюють відносини конкуренції в Україні 

Сформульовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного 

законодавства (ст. 42 Конституції України, ст. 1, ст. 20, ст. 25 Закону України 

«Про Антимонопольний комітет України», ст. 1, ст. 6, ст. 8, ст. 13, ст. 15, ст. 42, 

ст. 55 Закону України «Про захист економічної конкуренції», преамбули та ст. 1 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 4, ст. 10 ГК 

України, ст. 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності»), доповнень до Законів України «Про захист економічної конкуренції» 

статтею 55
1 

«Вилучення незаконно одержаного прибутку» та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» статтею 24
1
 «Вилучення незаконно одержаного 

прибутку», викладення в новій редакції статті 18 «Державна підтримка та захист у 

сфері конкуренції» ГК України, а також виключення із ГК України Глави 

3 «Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від 

недобросовісної конкуренції» (статті 25–41) та Глави 28 «Відповідальність 

суб’єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного 

законодавства (статті 251–257). 
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