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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Протягом десятиріч Європейський 

Союз (Євросоюз, ЄС) отримує позитивні результати в економіці та 

соціальній сфері завдяки функціонуванню режиму конкуренції на 

внутрішньому ринку. Конкуренція є необхідним елементом ефективного 

функціонування ринкової економіки та слугує інструментом розвитку 

виробництва, оптимального перерозподілу ресурсів, технічного прогресу. 

Правове регулювання конкуренції гарантує відповідний режим 

правомірності переваг від лібералізації торгівлі. Антимонопольне 

регулювання забезпечує добросовісну конкуренцію, яку може бути 

підірвано антиконкурентними діями як з боку приватних підприємств у 

формі обмежувальних угод та узгодженої практики або у формі 

викривлення умов конкуренції в результаті зловживання домінуючим 

становищем, так і з боку національних органів влади у формі державної 

допомоги. Матеріальний зміст правил конкуренції в Євросоюзі, які було 

сформульовано ще в Договорі про заснування Європейського економічного 

співтовариства, залишився незмінним у чинному Лісабонському Договорі 

про функціонування ЄС (далі – ДФЄС). Однак масив правових інструментів 

зазнавав кардинальних змін упродовж усього часу існування Європейського 

співтовариства, а згодом і Євросоюзу, за рахунок трансформації 

правозастосовної практики.  

У праві Євросоюзу розроблені принципи правового регулювання 

державного втручання на наднаціональному рівні, яким має відповідати 

національне законодавство держав-членів, а також країн, які створили зону 

вільної торгівлі з ЄС. Екстериторіальність права конкуренції Євросоюзу 

зумовлює поширення дії його норм на правопорядки третіх країн, і можна 

спостерігати процеси «європеїзації» права конкуренції у світі за рахунок 

запозичення норм права ЄС. У зв’язку з посиленням глобалізації, 
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лібералізації торгівлі та відкриття національних ринків забезпечення 

добросовісної конкуренції в умовах ринкової економіки стає 

першочерговим завданням не тільки для внутрішньонаціонального, а й для 

міжнародно-правового регулювання. 

Для України актуальність розбудови ефективних механізмів 

забезпечення конкурентного середовища було окремо визначено в 

Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 

рр. З огляду на участь України у процесах глобальної лібералізації торгівлі 

більш актуальним видається питання підвищення ефективності 

правозастосовної практики у сфері конкуренції. Вступ України до Світової 

організації торгівлі (СОТ) зумовив укладання преференційних угод про 

торгівлю, які передбачають збереження та захист невикривлених 

конкурентних відносин. 

Ратифікована у вересні 2014 р. Угода про асоціацію між Україною та 

ЄС (далі –УА) зумовлює відтворення та забезпечення ефективного 

конкурентного середовища в рамках створюваної зони вільної торгівлі. У 

зв’язку з цим національне законодавство України про захист економічної 

конкуренції потребує вдосконалення, особливо у сфері забезпечення 

принципу прозорості діяльності Антимонопольного комітету України 

(АМКУ) та запровадження нового для України правового інструменту 

контролю та моніторингу державної допомоги. Відповідний Закон України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» було прийнято в 

липні 2014 р., і наразі актуальним стає питання розроблення нормативно-

правової бази з метою його реалізації. 

Викладене дає підстави констатувати значну актуальність теоретико-

концептуального осмислення національних та наднаціональних норм, що 

регулюють відносини конкуренції, які динамічно розвиваються в Євросоюзі 

й активно поширюються на інші юрисдикції (зокрема на Україну). Таке 

осмислення стає важливим завданням науки  міжнародного і європейського 
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права, вирішення якого матиме вагоме значення – не тільки теоретичне, а й 

практичне. 

У науці міжнародного і європейського права досить давно 

висвітлювалися аспекти формування права конкуренції, зокрема в 

Євросоюзі. Зокрема, можна виділити наукові доробки таких представників 

зарубіжної доктрини, як Дж. Алісон, І. ван Баель, І. Бент, А. Варламова, 

С. Веліановсі, І. Владимирова, Ф. Вогелар, В. Воутер, Р. Віш, Д. Вуд, 

Д. Герадін, Д. Гойдер, М. Грілло, С. Грінфогель, А. Джонс, А. Езрачі, 

Н. Кондратьєва, Дж. Кларке, В. Кора, Х.А. Косма, І. Ліанос, П. Ллойд, 

І. Махер, Дж. Монті, М. Мотта, П. Папандрополос, Д. Петров, А. Пера, 

О. Постникова, Б. Реудер, Л. Ріттер, А. Рілей, В. Роджер, А. Саїд, В. ван 

Темаат, С. Тоблер, Р. Фатхутдінов, Дж. Чайлд, Ф. Шерер, О. Штефан, 

Ю. Юмашев, М. Якобс тощо. Їхні праці присвячені вивченню загальних 

питань реалізації політики конкуренції. Вузькогалузевим питанням 

регулювання концентрації присвячені праці А. Бредфорда, Дж. Дрексла, 

А. Крістіансена, Ф. Мейер-Рігад, М. Мартинової, Т. Соамса, Х. Іверсена, 

Дж. Кларке, E. Фокса, К. Парплі тощо. Науковий інтерес таких західних 

вчених, як К. Бекон, А. Біонді, А. Еванс, П. Еекхат, С. Кіглей, Ф.-

С. Лапревот, Л. Рубіні, Дж. Флінн, М. Хайденхайн, Л. Ханчер, М. Хоноре, 

Е. Шпішак, зосереджений на аспектах регулювання державної допомоги в 

ЄС. Питанням конкурентної політики також присвячені роботи зарубіжних 

та вітчизняних економістів (М. Алле, М. Бураковський, П. Гареньяні, 

Е. Домар, Л. Ерхард, Дж. Ітуелл, Н. Калдор, Дж. Кейнс, А. Лейонхувуд, 

Л. фон Мізес, В. Ойкен, Л. Пазінетті, П. Сраффа, Дж. Робінсон,  Ж.-

Л. Рюеф, А. Сміт, М. Фрідман, Ф. фон Хайек, Е. Хансен, Р. Харрод, 

О. Шнирков тощо). Серед вітчизняних науковців, праці яких присвячені 

вивченню становленню конкурентної політики, слід виділити доробки 

І. Андрущенко, З. Борисенко, С. Валітова, О. Вишнякова, Т. Вовк, 

А. Герасименко, Г. Горкуна, О. Джуринського, Ю. Журика, О. Каштанова, 

С. Козьякова, Н. Корчак, О. Кохановської, Н. Кузнєцової, В. Лук’янець, 
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В. Мамутова, О. Мельниченко, С. Оніщенко, С. Перемота, О. Плетньової, 

В. Смелік, Г. Стахєевої, Т. Удалова, П. Харченко, О. Чернелевської, 

С. Шкляра, Н. Щербакової, О. Юлдашева тощо. Їхні праці зосереджені на 

вивченні антимонопольних норм й засобів боротьби з недобросовісною 

конкуренцією в Україні. У нашій країні питання правового регулювання 

конкуренції в Євросоюзі в цілому порушувалося в єдиному спеціальному 

дослідженні В. Лук’янець, яке з об’єктивних причин не враховує  останніх 

змін у праві ЄС та України. Поза увагою цих досліджень залишається 

висвітлення сучасних тенденцій розвитку правового порядку конкуренції 

ЄС в умовах різноманітних фінансово-економічних, політико-правових та 

соціальних факторів; форми інтернаціоналізації конкурентної політики, що 

відбуваються в умовах глобалізаційних процесів. На сьогодні, в умовах 

переходу України до відносин асоціації з ЄС, для української правової 

доктрини виникає нагальна необхідність глибинного вивчення змін у сфері 

регулювання конкуренції та механізмів імплементації їх до 

правозастосовної практики, а також виявлення новітніх тенденцій еволюції 

правового порядку конкуренції. 

З-поміж численних наукових робіт зарубіжних та вітчизняних авторів з 

питань, що розглядаються в цьому дослідженні, та суміжної тематики, було 

використано праці вчених, що зробили істотний внесок у вивчення цієї 

проблематики, серед яких – Ф. Вейс, С. Ватерілл, А. Еванс, Л. М. Ентін, 

Т. Іпсен, Г. Ісаак, А. Я. Капустін, Л. Карту, С. Ю. Кашкін, П. Кептейн, 

В. Кернз, А. В. Кльомін, М. Кремона, В. Кроненбергер, Д. Лазок, К. Ленартс, 

Г. Ван Дер Лу, Ж-В. Луї, М. Мареску, П. Менгоззі, В. Муравйов, 

М. Микієвич, Р. Петров, Л. Сенден, Дж. Тіллотсон, Ж. Тускоз, П. Хай, 

Т. Хартлі, К. Хілліон, М. Хорспул, Г. Шлогауер, Ф. Шнайдер, C. Уолтер, 

У. Фастенрат тощо.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукової теми «Правові 

засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: 
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теорія і практика», яка є частиною планової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна у міжнародних інтеграційних процесах» №11БФ048-01. 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є проведення комплексного та системного аналізу механізмів 

правового регулювання конкуренції в Євросоюзі, визначення правових 

інструментів регулювання антиконкурентної поведінки суб’єктів 

господарювання на ринку ЄС, контролю за концентрацією та державної 

допомоги в ЄС, встановлення закономірностей розвитку такого 

регулювання й тенденцій впливу наднаціональних норм на правопорядки 

третіх країн і, зокрема, на Україну. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань:  

- сформулювати на міждисциплінарній основі концептуальні 

доктринальні підходи у міжнародно-правовій практиці та правозастосовній 

практиці інститутів ЄС щодо тлумачення системи відносин, об’єктом 

регулювання яких є конкуренція;  

- прослідкувати видозміну доктринального обґрунтування 

доцільності державного втручання в процеси ринкової економіки, що мають 

своїм наслідком трансформацію правового регулювання відносин 

конкуренції;  

- охарактеризувати механізми, що регулюють конкуренцію, та 

визначити основні моделі нормотворчості в сфері конкуренції й відстежити 

їхні взаємозв’язки; 

- дослідити еволюцію становлення та формування правового 

регулювання конкуренції в національних правопорядках та в міжнародному 

праві; 

- дослідити динаміку розвитку правового регулювання конкуренції в 

Євросоюзі, систему загальних та спеціальних принципів і методів 

регулювання;  
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- простежити сучасні тенденції розвитку та вдосконалення правового 

регулювання конкуренції в ЄС;  

- визначити концептуальні засади у правозастосовній та судовій 

практиці ЄС щодо підходів до фундаментальних основ права конкуренції в 

ЄС;  

- виділити основні принципи правового регулювання конкуренції в 

ЄС, визначити особливості його джерел; 

- здійснити правову оцінку системи нефіскальних обмежувальних 

заходів в рамках вільного руху товарів і послуг в ЄС задля простеження  

видозміни ролі конкуренції на внутрішньому ринку ЄС; 

- дати визначення режимам антиконкурентної поведінки суб’єктів 

господарювання на ринку ЄС, що випливають з односторонніх та/або 

багатосторонніх діянь, надати їм юридичну кваліфікацію, дослідити 

еволюцію розвитку правозастосовної практики накладення заборон та 

винятків із них;  

- дослідити категорії зловживань домінуючим становищем на ринку з 

боку суб’єктів господарювання та їх наслідки для ринку, простежити 

практику поширення юрисдикції ЄС на нерезидентів ЄС; 

- з’ясувати чинники, які впливають на розширення компетенції 

інститутів ЄС та отримання ними повноважень у сфері контролю за 

концентраціями, дослідити новели європейського механізму контролю за 

концентраціями;  

- визначити механізми правового регулювання державного втручання 

в ринкові процеси у формі державної допомоги (субсидування), дослідити 

особливості регулювання цієї сфери в ЄС; 

- з’ясувати форми участі України в міжнародно-правовому 

співробітництві в сфері конкуренції, виділити засади договірної та 

інституційної співпраці та встановити їхній вплив на розбудову правової 

системи України; 
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- виявити стан гармонізації законодавства України в сфері 

регулювання конкуренції з відповідними нормами ЄС; 

- сформулювати науково обґрунтовані та практично застосовні 

рекомендації з вдосконалення чинного законодавства України в сфері 

регулювання конкуренції.  

Об’єктом дослідження є сучасні правові відносини, які складаються в 

правопорядку Євросоюзу та за його межами, у сфері захисту конкуренції. 

Предметом дослідження є система норм права Євросоюзу, що 

регулюють відносини конкуренції на внутрішньому ринку; національні 

нормативно-правові акти держав та міжнародно-правові акти обов’язкового 

й рекомендаційного характеру у цій сфері; наукові концепції та теоретичні 

розробки міждисциплінарного характеру, а також вітчизняна й зарубіжна 

доктрини міжнародного і європейського права.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальнонауковий діалектичний метод пізнання, системно-функціональний 

метод, міждисциплінарні системно-функціональні методи, методи аналогії, 

індукції та дедукції, структурно-генетичний метод, метод системного 

аналізу, а також формально-логічний й формально-юридичний, 

порівняльно-правовий, герменевтичний та логіко-семантичний методи. 

Діалектичний метод дослідження становив методологічний базис для 

вивчення об’єктивних правових явищ, що в сукупності являють собою 

правовий порядок конкуренції за розгляду його в системному взаємозв’язку 

та в постійному розвитку. Герменевтичний та логіко-семантичний методи 

пізнання застосовувалися для з’ясування змісту категорійно-поняттєвого 

апарату ринку олігополії, монополії та дуополії, конкуренції, відповідного 

ринку (товарного, географічного, часового), домінування на ринку, 

учасників ринку – підприємств тощо.  

Системно-функціональний та метод системного аналізу при 

використанні міждисциплінарного методу пізнання дали змогу 

систематизувати доктринальні підходи до ролі правового конкуренції в 



14 

 

механізмі державного регулювання та її видозміни, а також еволюції в 

правовому порядку Європейського Союзу, визначення основних інститутів 

права конкуренції ЄС та їхніх основних принципів. При цьому було 

використано структурно-генетичний метод аналізу та синтезу під час 

аналізу видозміни ролі держави в правовому регулювання її втручання в 

ринкові відносини. Виділення тенденцій подальшого розвитку регулювання 

відносин конкуренції базувалося на використанні індуктивного 

узагальнення та дедуктивного висновку. 

Історико-правовий та формально-логічний методи дослідження 

використовувалися для виявлення закономірностей історичного розвитку 

системи норм конкурентного права Євросоюзу, визначення фазового 

розвитку еволюції становлення особливостей юрисдикції ЄС у сфері 

забезпечення відносин конкуренції на внутрішньому ринку ЄС та контролю 

за концентраціями. 

Порівняльно-правовий метод було використано для аналізу норм, 

принципів та механізмів регулювання й захисту економічної конкуренції в 

Євросоюзі та в національних правопорядках держав-членів та інших країн, а 

також вивчення міжнародно-правових засад співробітництва держав у цій 

сфері. Формально-юридичний метод – для здійснення аналізу юридичного 

змісту правових явищ, формування сукупності критеріїв, що дає змогу 

виокремити серед них джерела правового регулювання конкуренції на 

ринку Євросоюзу. Для дослідження перспектив подальшого правового 

регулювання відносин конкуренції було використано методи прогнозування 

та моделювання. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

воно являє собою комплексний та системний аналіз теоретичних і 

практичних актуальних проблем та новітніх тенденцій розвитку правового 

порядку конкуренції з огляду на видозміну правотворчої та 

правозастосовної практики інститутів Євросоюзу та їхнього впливу на 

регулювання конкуренції за межами ЄС, в тому числі на Україну. 
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Результати цього дослідження ґрунтуються на вивченні й узагальненні 

доктринальних джерел, нормативного матеріалу, судової практики та інших 

джерел у сфері міжнародного і європейського права. Емпіричну основу 

дослідження становили норми національного законодавств США, Канади, 

Франції, Німеччини, Австрії, Італії, Австралії, Нової Зеландії, України та 

інших країн; міжнародно-правові норми, розроблені  в рамках ООН, СОТ, 

ЮНКТАД, Міжнародної мережі з питань конкуренції (ММК) тощо; 

установчі договори ЄС та норми, вироблені його інститутами; договірна 

база й аналітичні матеріали. 

Ця робота розвиває перспективний напрям досліджень у вітчизняній 

науці міжнародного й європейського права. 

У дисертаційній роботі сформульовано такі нові концептуальні 

положення та висновки, що є особистим внеском автора в дослідження 

наукової проблеми і виносяться на захист:  

Уперше: 

- встановлено, що правовий порядок конкуренції становить системний 

комплекс принципів, механізмів та інструментів регулювання відносин між 

учасниками ринку. Останній розвивається в системах 

внутрішньодержавного регулювання під впливом міжнародно-правових 

форм співпраці та у взаємодії з ними й має особливі специфічні концепції та 

доктрини з метою встановлення правових рамок задля відновлення 

добросовісних конкурентних відносин та захисту економічної конкуренції. 

Розвиток правових норм у праві ЄС призвів до появи уніфікованих правил 

регулювання режимів антиконкурентної поведінки на внутрішньому ринку 

ЄС. Встановлено, що комплекс норм правового порядку конкуренції 

Євросоюзу доповнений сферою регулювання державної допомоги; 

- проведено дослідження ролі державного регулювання конкуренції в 

різних економіко-правових течіях, які панували наприкінці ХІХ та в ХХ ст., 

що дозволило простежити динаміку поглядів – від кейнсіанства та 

класичного лібералізму до неолібералізму. Доведено, що під впливом 
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факторів, за яких відбувалася зазначена трансформація, ідеї кейнсіанства 

розвивалися в умовах кризового стану економіки, а ідеї лібералізму – в 

умовах посткризового стану. Встановлено, що німецький ордолібералізм 

заклав основу становлення наднаціонального регулювання конкуренції в 

ЄС; 

- запропоновано виділення двох етапів формування правил 

конкуренції у внутрішніх законодавствах держав світу: етап зародження 

(починаючи з давніх часів Римської імперії до ХVIII ст.) та етап системного 

формування правових норм, які регулюють конкуренцію (ХІХ – поч. ХХ 

ст.), пов’язаний передусім зі становленням американського законодавства. 

У ХХ ст. розпочинається процес формування міжнародно-правових 

механізмів у сфері конкуренції, нових інституційно-правових структур у 

галузі міжнародного економічного співробітництва, розширюється 

взаємодія держав на міжнародній арені; 

- запропоновано аналіз фазового розвитку права конкуренції в ЄС 

задля виявлення перспективного розвитку правового порядку конкуренції в 

ЄС. Якщо в рамках першої (1952 – 1962 р.р.) та другої (1962-1986 рр.) фаз 

відзначено високий рівень централізації повноважень інститутів ЄС у сфері 

контролю за дотриманням правил конкуренції, то третя фаза (1986 – 2004 

рр.) характеризувалася трансформацією централізованого контролю до 

децентралізованої системи прямого застосування виключень із заборон. 

Розвиток правил конкуренції в ЄС у поєднанні з процесами лібералізації 

торгівлі зумовив тенденцію укладати спеціальні міжнародні угоди ЄС з 

третіми країнами;  

- виділено тенденцію до конвергенції національних правових 

конкурентних середовищ за допомогою укладання міжнародних угод та 

включення до них спеціальних положень щодо регулювання конкуренції. 

Підхід включення положень про конкуренцію є характерним для Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС; 
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- встановлено тенденцію щодо посилення соціального аспекту 

забезпечення права на добросовісну конкуренцію на ринку, який 

проявляється в праві споживачів отримувати справедливі вигоди на 

внутрішньому ринку шляхом перебування у рівних умовах доступу до 

ринку товарів та/чи послуг; 

- обґрунтовано взаємозв’язок правового регулювання конкуренції із 

механізмами забезпечення основних свобод внутрішнього ринку ЄС. 

Доведено, що механізми забезпечення вільного руху товарів ЄС слід 

розглядати в світлі дотримання правил конкуренції ЄС підприємствами;  

- запропоновано виділити режими антиконкурентної поведінки на 

ринку, що являють собою сукупність наднаціональних засобів правового 

регулювання діянь суб’єктів, які забезпечуються через особливе поєднання 

залучених для його здійснення способів, методів і типів правового 

регулювання. Режими антиконкурентної поведінки виражаються у 

критеріях неправомірності дій підприємств на внутрішньому ринку ЄС (п.1. 

ст. 101 ДФЄС) та сукупності критеріїв, які надають можливість 

запровадження виключень із цих заборон (п.3 ст. 101 ДФЄС);  

- на підставі дослідження норм права ЄС та практики їх застосування 

інститутами ЄС запропоновано типологію антиконкурентної поведінки на 

ринку ЄС: режим дій підприємств на ринку за умови входження їх у дво- 

або багатосторонні відносини між собою шляхом укладання угод або 

здійснення узгодженої практики (ст. 101 ДФЄС) та режим поведінки, яка 

зумовлена фактом домінування підприємства на ринку (ст. 102 ДФЄС). 

Доведено, що два складники антиконкурентної поведінки кваліфікуються на 

підставі доведеності впливу на внутрішній ринок ЄС, органічно поєднані та 

взаємодіють один з одним;  

- встановлено тенденцію до розширення в правовому порядку ЄС 

поняття «зловживання домінуючим становищем», що пов’язано із 

постійною динамікою системи торговельних відносин на ринку. Таке 

розширення пов’язане з тенденцією до активізації економічних чинників, 
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які мають на меті викривлення конкуренції у формі експлуататорського 

ціноутворення, встановлення бар’єрів для входу на ринок, хижацької 

практики тощо. Умови ринку ЄС зумовлюють посилення 

екстериторіальності застосування права ЄС. Яскравими прикладами цього 

служать розслідування проти «Газпрому» (з 2012 р.), підготовка 

розслідування проти Apple, Amazon, Facebook (з 2015 р.); 

- виділено загальну тенденцію розвитку правозастосовної практики 

інститутів ЄС, яка полягає у зміні характеру доказування під час доведення 

порушень правил конкуренції на ринку з формально юридичного аналізу 

Комісією на більш економічне обґрунтування її рішень Також простежено 

тенденцію зміни індивідуального підходу на механізм вироблення Комісією 

та затвердження Радою ЄС «блокових» виключень із заборонених 

антиконкурентних дій, які базуються на економічних чинниках (як-то 

відсоток частки ринку, відсоток на відповідному ринку тощо);  

- виявлено особливості становлення та розвитку правового 

регулювання державної допомоги в ЄС. Доведено, що наявний у 

міжнародному праві механізм регулювання державного субсидування 

відповідно до Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи має 

специфічні інструменти й цілі, що полягають в основному у відновленні 

порушеного права, а правові інструменти регулювання державної допомоги 

в ЄС мають на меті запобігання можливому викривленню конкуренції на 

ринку;  

- доведено, що механізми контролю та моніторингу за державною 

допомогою в ЄС належать до міжнародно-правових засобів обмеження 

державного суверенітету sui generis. Визначено основні форми та види 

державної допомоги, виділені принципи її надання;  

- запропоновано виокремити договірну та інституційну форми 

залучення України до міжнародно-правового співробітництва з державами 

та міжнародними організаціями в сфері захисту конкуренції; 
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- обґрунтовано механізм імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС в сфері додержання правил конкуренції у взаємній торгівлі. 

Запропоновано чіткі законодавчі ініціативи щодо вдосконалення 

національного законодавства України в сфері захисту економічної 

конкуренції.  

Удосконалено:  

- зіставлення та дослідження спільних та відмінних рис між 

американською і європейською моделями правового регулювання 

конкуренції, що проявляються у змісті цілей конкурентного регулювання. 

Якщо американське антитрестівське законодавство ставить за основу мету 

захист економіки в цілому, то європейська правозастосовна практика 

свідчить, що основною її метою є захист соціального добробуту в умовах 

функціонування внутрішнього ринку ЄС; 

- дослідження концепції «підприємство», що відрізняється в різних 

національних правопорядках. Встановлено, що додатковою кваліфікацією 

поняття «підприємства» з огляду на застосування ст. ст. 101 та 102 ДФЄС є 

доктрина єдиного економічного суб’єкта господарювання, яка передбачає 

розглядати як одне підприємство групу компаній, що перебувають під 

вирішальним впливом материнської компанії; 

- положення про правовий механізм регулювання концентрації sui 

generis, розроблений в ЄС. Відзначено тенденцію до посилення 

економічних аналізів у правозастосовній діяльності Комісії, що знайшло 

своє втілення в запровадженні тесту на суттєве обмеження конкуренції, 

ширшого за тест на домінування, який застосовувався попередньо. 

Додатково було відстежено тенденцію до вироблення спрощеного порядку 

перевірки Комісією правомірності концентрації, виникнення якої було 

пов’язано з інтенсифікацією процесів транскордонних злиттів.  

Дістали подальшого розвитку:  

- положення про концептуальне розуміння конкуренції на ринку. 

Запропоновано розглядати конкуренцію у вузькому сенсі, що передбачає 
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саме ті форми змагальності, які передбачені в законодавстві. Визначено, що 

конкуренція виконує не тільки суто економічну функцію регулятора 

ринкових механізмів, а й соціальну функцію, яка відображається у здобутті 

споживачами позитивних переваг від конкуренції та досягнення добробуту 

населення через отримання справедливого ціноутворення та якісної 

продукції. Одна частина антиконкурентних норм (обмежувальна) сприяє 

посиленню ефективності економіки в цілому, а друга частина норм 

(стимулювальна) сприяє захисту споживачів та має соціальний аспект; 

- положення про екстериторіальність застосування правил конкуренції 

ЄС в юрисдикціях третіх країн, яка базується на застосуванні «доктрини 

впливу». Досліджено, що основним критерієм для застосування 

наднаціональних норм права ЄС у сфері захисту конкуренції є вплив на 

внутрішній ринок (або на значну його частину) або торгівлю між 

державами-членами. У цьому контексті знайшла свій подальший розвиток 

ідея застосування принципу розумності в юридичній кваліфікації 

зловживань на ринку ЄС; 

- положення щодо застосування доктрини домінування та 

монополізації влади на ринку. Відповідно до одного підходу, сама по собі 

домінуюча позиція вважається неправомірною. Реалізація цього підходу на 

практиці призводить до створення юридичних перешкод для зростання 

підприємств до таких масштабів, коли їх положення стає домінуючим. 

Підприємства, що вже досягли домінуючого положення, піддаються 

спеціальним заходам для зміни цієї ситуації – заходам щодо 

реструктуризації. Відповідно до другого підходу, саме по собі домінуюче 

положення не є неправомірним per se. Право ЄС побудоване на іншому 

підході, відповідно до якого факт домінування на ринку накладає на 

підприємство обов’язок утримуватися від такої моделі поведінки, яка 

порушує конкуренцію на внутрішньому ринку. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Наукові 

підходи, запропоновані в цьому дослідженні, дозволяють всебічно та 
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комплексно вивчити проблематику регулювання відносин конкуренції, що 

виникають як на внутрішньому ринку держави й в ЄС, так і з 

транскордонних правочинів. Сформульовані в роботі висновки, 

концептуальні положення та практичні рекомендації можуть стати 

відправним пунктом для подальших наукових пошуків у цій сфері. 

Проведений теоретико-методологічний аналіз дозволив визначити шляхи 

вдосконалення вітчизняного законодавства в сфері захисту економічної 

конкуренції, що можуть бути використані в законотворчій діяльності при 

усуненні наявних прогалин правового регулювання конкуренції у світлі 

наближення законодавства України до права ЄС відповідно до УА. 

Результати та висновки, представлені в цьому дисертаційному дослідженні, 

може бути використано в правозастосовній діяльності, особливо в практиці 

АМКУ. 

Теоретичні результати дослідження може бути використано в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах при викладанні курсів 

«Міжнародне економічне право», «Право ЄС», «Право конкуренції ЄС», 

«Антимонопольне (конкуренційне) право України та ЄС», «Право 

конкуренції в міжнародній торгівлі», а також при підготовці підручників, 

навчальних посібників, робочих навчальних програм та методичних 

рекомендацій для студентів вищих юридичних та економічних навчальних 

закладів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто; всі результати цієї роботи, сформульовані в ній 

висновки, положення та рекомендації обґрунтовано на основі особистих 

досліджень автора. Для аргументації окремих положень роботи 

використовувалися праці інших науковців, на які зроблено посилання. З 

колективних наукових праць у дисертаційній роботі використано лише 

авторські ідеї та положення. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й висновки, що містяться в дисертації, обговорювалися на 
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засіданнях кафедри порівняльного і європейського права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Положення дисертаційного дослідження автор використовував в 

навчальному процесі, зокрема, при викладанні лекційних курсів «Право 

Європейського Союзу», «Антимонопольне (конкуренційне) право ЄС» та 

«Конкуренція та міжнародна торгівля» в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Окремі теоретичні положення та практичні висновки дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових та науково-

практичних конференціях, зокрема, на Міжнародній науковій конференції 

«Україна та проблеми диференціації в політиці сусідства Європейського 

Союзу» (м. Київ, 22-23 травня 2008 р., тези опубліковано); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стратегія забезпечення сталого розвитку 

правової системи України» (м. Одеса, 21-22 грудня 2010 року, тези 

опубліковано); Міжнародній науково-практичній конференції «Право і 

держава в умовах глобалізації та регіоналізації» (м. Ірпінь, 14 жовтня 2011 

року, тези опубліковано); ІІ Міжнародному семінарі з права ЄС ім. Жана 

Моне «Імплементація і застосування «секторального acquis» ЄС у правовій 

системі України: здобутки, проблеми і виклики» (м. Київ, 11 квітня 2012 р.); 

XIII Щорічній міжнародній науково-практичній конференції Юридичного 

факультету МДУ ім. М. Ломоносова «Правова політика: виклики 

сучасності» (м. Москва, РФ, 27 листопада 2012 р., тези опубліковано); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

європейського права і Україна» (м. Львів, 19-20 квітня 2013 р., тези 

опубліковано); Міжнародній конференції «Універсальний та регіональний 

виміри захисту прав людини: нові виклики-нові рішення» (м. Варшава, 

Польща, 22-23 квітня 2013 р., тези опубліковано); Міжнародній конференції 

ім. Жана Моне «Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною: на 

шляху до глибокої інтеграції без набуття повного членства?» (м. Київ, 22 

квітня 2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Асоціація України з 
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Європейським Союзом: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 15 

листопада 2013 р., тези опубліковані); V щорічній міжнародній науковій 

конференції «Вплив глобалізації на право: процесуальне право в 

трансграничній перспективі» (м. Каунас, Литва, 25 квітня 2014 р.); Дев’ятій 

конференції Академічної асоціації з права конкуренції (ASCOLA) «Щодо 

справедливості в процедурах застосування норм конкуренції» (м. Варшава, 

Польща, 26-27 червня 2014 р., тези опубліковано). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображені у 72 публікаціях, у тому числі 25 статтях у наукових фахових 

виданнях, 9 статтях в іноземних фахових виданнях, у одноосібній 

монографії, у 7 тезах доповідей на науково-практичних конференціях та в 

інших працях.  

Структура дисертації. Мета й завдання дослідження визначили його 

структуру. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, які включають в 

себе 24 підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 499 сторінок, включно зі списком використаних 

джерел, що налічує 824 найменувань та становить 83 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ  

 

1.1. Поняття конкуренції та її правил в системах державного та 

світового господарства 

Економічній та правовій науці відомо багато точок зору щодо поняття 

конкуренції. Конкуренція – дивовижний об'єктивний ринковий механізм, 

вироблений багаторічною еволюцією світової цивілізації. При цьому саме 

поняття конкуренції та її роль в побудові ринкових відносин між суб’єктами 

господарювання в залежності від рівня розвитку відповідної ринкової 

системи різниться.  

У сучасній науці і практиці вироблене багатопланове уявлення про 

конкуренцію, що втілилося в різноманітних визначеннях цього поняття. 

Одні автори (наприклад, американські дослідники К. Р. Макконнелл, 

С. Л. Брю), що дотримуються широко поширеного в даний час структурного 

підходу в дослідженні конкуренції, розглядають її як особливу ситуацію на 

ринку, що характеризується двома факторами: 

1) наявністю на ринку великої кількості незалежних покупців і 

продавців конкретного продукту чи ресурсу; 

2) свободою для покупців і продавців входити на ті чи інші ринки чи 

залишати їх. 

До цього ж структурного підходу можна віднести позиції вчених 

(наприклад, М. Буйі, Н. Г. Менк’ю), що розглядають конкуренцію в якості: 

1) ситуації, що сприяє вільному формуванню цін і дії законів попиту 

та пропозиції на конкретному ринку; 

2) умов, коли кількість виступаючих на ринку осіб чи підприємств 

настільки велика, що поведінка кожного з них не впливає на рівень цін. 

Не менш поширеним у науці і практиці є й інший (поведінковий) 

підхід до опису конкуренції. Відповідно до цього трактування різні автори 
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(наприклад, А. А. Амбарцумов, В. І. Єременко, М. Портер, Ф. Ф. Стерликов, 

А. Ю. Юданов) розглядають конкуренцію як постійно діючий механізм 

вільної змагальності, суперництва товаровиробників, підприємств, фірм із 

метою досягнення кращих результатів своєї підприємницької діяльності. 

У зазначеному контексті основний зміст конкуренції – це боротьба 

(змагання), за споживача і якнайповніше задоволення його потреб, за 

найвигідніші умови додатка капіталу, за частку на ринку, успіх якої 

залежить від дешевини і якості товару. Так, А. Ю. Юданов вважає ринкову 

конкуренцію боротьбою фірм за обмежений обсяг платоспроможного 

попиту споживачів, що ведеться ними на доступних сегментах ринку. 

Інший підхід у висвітленні конкуренції – функціональний (рольовий). 

Відповідно до даної позиції (зокрема, представниками цього напрямку є Й. 

Шумпетер, Ф. Хайек, X. Зайдель, Р. Теммен, В. А. Новиков [313; 297; 399]) 

основною характеристикою конкуренції слід вважати виконувані нею 

економічні функції. Конкуренція – елемент ринкового механізму, 

пов’язаний в умовах ринку з формуванням господарських пропорцій на 

основі суперництва комерційних суб’єктів за кращі й економічно вигідніші 

умови доданого капіталу, реалізації товарів і послуг. 

Деякі дослідники, даючи визначення поняттю «конкуренція», 

поєднують у ньому всі викладені вище ознаки (комплексний підхід). 

Наприклад, відомий український економіст М. Туган-Барановський більше 

ста років тому сформулював для словника Брокгауза і Єфрона таке 

визначення: «Конкуренція – в сфері народного господарства суперництво 

декількох осіб у досягненні однієї і тієї ж мети. Конкуренти прагнуть 

витиснути один одного, захопити у своє виняткове володіння те чи інше 

господарське благо, і тому конкуренція завжди має характер боротьби» 

[192]. Одночасно він підкреслює важливі функції конкуренції: «В галузі 

виробництва й обміну вільна конкуренція, безсумнівно, призводить до 

багатьох доброчинних результатів. Завдяки їй, заповзятливість і 

господарська енергія окремих осіб досягає максимуму своєї напруги. Під 
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загрозою руйнування, у випадку перемоги конкурента, кожен виробник, 

природно, повинний напружувати всі сили, щоб удосконалити техніку 

виробництва, зменшити його вартість і розширити збут своїх продуктів. 

Взагалі конкуренція має тенденцію знижувати ціни товарів, що варто 

визнати великою вигодою для споживача». 

Вперше ідеї ролі конкуренції на ринку були висунуті А. Смітом в його 

праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» 1776 р. А. 

Сміт вважав [49, 27], що сутністю конкуренції є сукупність 

взаємопов’язаних спроб продавців встановити контроль на ринку в 

довгостроковій перспективі. Він вважав, що «переваги ринкової економіки 

можуть бути реалізовані тільки за умов існування системи стримувань та 

противаг довершеної конкуренції, що включені у визначені інституційні 

рамки вільної гри економічних інтересів» [192, 394]. В цілому в своїй роботі 

він розкрив економічну систему капіталізму мануфактурного періоду, в якій 

держава відігравала пасивну роль. За його словами держава лише 

виконувала роль «арбітра при дотриманні правил конкуренції, захисту 

приватної власності» [49, 27]. По суті А. Сміт й заклав ідейну основу 

економічного лібералізму. Можна погодитись, що саме за таких умов 

«обмеженої» ролі держави може існувати капіталістична економіка, яка 

отримала назву вільної ринкової економіки, в якій здійснюється вільне 

ціноутворення, вільна конкуренція, вільний і стихійний перелив капіталу 

між галузями. Цей механізм також отримав назву «невидимої руки» Сміта, 

завдяки чому діють стихійні та спонтанні, а отже невідворотні економічні 

закони.  

Погляди А. Сміта у світовій економічній літературі отримали назву 

«лібералізму», відповідно до якого досконалою формою власності 

називається приватна, а механізм вільної конкуренції розглядається як 

найдосконаліший спосіб для досягнення економічної рівноваги. 

Послідовники-представники лібералізму (Д.Юм, І.Кант, Ж.-Б. Сей, 

Ф.Бастіа) вважають за недоцільне державне регулювання економік, 
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обмежують таке регулювання лише опосередкованими методами, а на 

державу покладається роль створення необхідних умов для розвитку 

приватного бізнесу. Основними постулатами лібералізму стають: 

недоторканість приватної власності, свобода господарської діяльності та 

вільна конкуренція. Такий погляд на конкуренцію є з нашої точки зору 

ідеальним, який не завжди існує за умов різних національних 

державотворень. Поняття конкуренції може вбачатися і в змаганні за певні 

переваги.  

У зв’язку з цим вдається абсолютно вірним взаємозв’язок конкуренції 

із боротьбою за перевагу. Тут, можна навіть припустити, що конкуренція є 

процесом реакції на нову силу та спосіб досягнення нової рівноваги, 

сутністю якого є боротьба конкурентів за відносні переваги. При цьому 

зв’язок конкуренції з перевагами простежується в роботах багатьох юристів 

та економістів. Так, зокрема, В. Фатхутдінов вказує, що «конкуренція – це 

процес управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами для 

досягнення перемоги або досягнення інших цілей в боротьбі за 

задоволенням об’єктивних та суб’єктивних потреб в рамках законодавства 

або в природних умовах» [297, 10]. Водночас конкуренція є динамічним 

процесом, що впливає на торгівлю на ринку як в межах держави, так і за її 

межами в світовому господарстві. Один з найвідоміших вчених, що 

досліджував конкуренцію, М. Портер, виділяв п’ять основних конкурентних 

сил. Серед них він виділяв: суперництво між конкуруючими продавцями в 

галузі; загроза появи нових конкурентів; загроза появи товарів та послуг-

замінників; здатність постачальників торгуватися за більш вигідні умови, а 

також здатність покупців торгуватися [270, 52-53]. Він слушно зазначає, що 

«конкуренція – це динамічний процес, що розвивається. Традиційні теорії 

були за своєю сутністю статичними, зосередженими на перевагах на основі 

факторів та ефекту масштабу. Однак, в конкуренції відсутня рівновага, вона 

залежить від того, як ринок та суспільство сприймають досягнення науково-

технічного прогресу» [270, 53]. На підтвердження цієї думки не можна не 



28 

 

погодитися з ідеями А. Томпсона та А. Дж. Стрікленда, які визначили 

конкуренцію як «динамічний процес, що постійно розвивається, що 

супроводжується наступальними та оборонними діями компаній з 

переносом акценту з одних видів конкурентної боротьби та інші» [290]. В 

даному визначенні ми можемо зробити найголовніші наголоси на тому, що, 

по-перше, конкуренція не є статичною, а є динамічною. А, по-друге, сама 

конкурентна боротьба може набувати різних форм – дозволених та 

недозволених. Так, Арментано Доменік також вказує на те, що «конкуренція 

– це процес, а не рівноважний стан» [190, 18]. Далі, він підтверджує, що цей 

динамічний процес характеризується тим, що на ринку продавці постійно 

намагаються запропонувати учасникам більш привабливі альтернативи.  

При цьому слід відмітити, що не всі вчені вважають, що конкуренція 

завжди позитивно впливає на економічний розвиток. Деякі дослідники 

вважають, що конкуренція уособлює начало, що стихійно розвивається, а її 

сили направлені на максимальне посилення впливу всіх факторів 

економічної активності, але при цьому вони носять стихійний характер, від 

безмежного верховенства на ринку до більш тяжких – економічних, 

соціальних та інших – наслідків [271]. Так, Й. Шумпетер та Ф. А. фон 

Хайек, які дотримувалися різних точок зору на процес конкуренції, були 

одностайні в критиці чистої конкуренції як орієнтира для аналізу 

економічної політики. В розумінні Й. Шумпетера конкуренція була 

безперервним процесом «творчої руйнації», що виникає в результаті появи 

«нового товару, нової технології, нового джерела сировини, нового типу 

організації….. (процесом), що забезпечує рушійне скорочення витрат чи 

посиленням якості … та загрожує існуючим фірмам не незначним 

скороченням прибутку та виробництва, а повним банкрутством» [313, 153]. 

Вчений доходить до висновку, що досконала конкуренція не тільки 

неможлива, але є небажана. Для Ф.А. фон Хайека конкуренція – це сам 

процес пошуку, а не кінцевий статичний стан рівноваги. Він наводить тезу 

про те, що теорія рівноваги, що не приймає до уваги процес 
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підприємництва, була просто некорисною для розуміння конкуренції на 

ринку [399]. Однак, разом з цим, не можна погодитись з такими ідеями з 

огляду на те, що конкурентні процеси завжди породжують появу нових 

форм виробництва, підвищення якості продукції, а як наслідок породжують 

пряму вигоду для споживачів. Звичайно, за умов добросовісної конкуренції 

вона являє собою процес змагальності, а не суперництва.  

Поняття конкуренції стало одним з об’єктів дослідження 

А. Маршалла. Він вважав, що рушійною силою розвитку суспільства стає 

економічна свобода та конкуренція. При цьому вчений не був прибічником 

самого терміну «конкуренція», бо він припускав певну долю «егоїзму та 

байдужості до добробуту інших людей». Тоді як на заміну цього терміну він 

застосовував частіше терміни «свобода виробництва і підприємництва» або 

«економічна свобода» [51, 541], оскільки вони не пов’язані з моральними 

рисами, а відображають реальний незаперечний факт, що для торгівлі і 

розвитку суспільства необхідна самостійність у прийнятті рішень та свобода 

вибору.  

З точки зору регулятора цін на ринку Е.Чемберлін та Дж. Робінсон 

конкуренцію вивчали крізь призму ринку монополістичної та недосконалої 

конкуренції відповідно. Е. Чемберлін наголошував, що у сучасних 

економічних відносинах чиста конкуренція є лише дефініцією, але такою ж 

є й чиста монополія [50, 367]. Отже, в реальному житті ці дві тенденції тісно 

переплітаються. Вчений зазначав, що монополістична конкуренція – це 

конкуренція, за якої покупці можуть чітко відрізнити товари один від 

одного. Дж. Робінсон – найвідоміша жінка-економіст – протиставляла 

монополістичому ринку ринок недосконалої конкуренції [276]. При чому ці 

два вчених – Дж. Робінсон та Е. Чемберлін – представники американської та 

британської шкіл – надавали різні характеристики цим двом ринкам і 

вивчали дві теорії – теорії монополістичної та недосконалої конкуренції. Їх 

об’єднує глибокий аналіз та обґрунтування дії ринкового механізму в 

обставинах, які порушують умови вільної конкуренції. Вони не вивчали 
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роль держави в регулюванні економіки, концентрували свою увагу на 

процесі ціноутворення як базисного механізму функціонування ринку.  

Е. Чемберлін визначає монополістичну конкуренцію як такий стан 

ринку, коли існує диференціація продукту, тобто товари різнорідні, але 

призначені для подібного, схожого виростання. Він обґрунтовує, що вибір 

споживача здійснюється відповідно до надання переваги певному товару 

порівняно з іншими. При цьому така диференціація пов’язується також з 

певними особливостями товару – товарним знаком, фірмовим 

найменуванням, специфікою пакування, індивідуальними особливостями 

форми, якості, стиля, зовнішнього вигляду. «Скрізь, де існує диференціація, 

кожен продавець має свою монополію на власний продукт, але, разом з тим, 

зазнає конкуренції з боку більш або менш недосконалих замінників» [304, 

41]. Він вважав, що продукт – це найрухливіша категорія, більш рухлива 

ніж ціна; нецінова конкуренція походить з різноманітності продукції і 

різниці у витратах обігу; а конкуренція якості товарів може стримувати 

конкуренцію цін. Е.Чемберлін підкреслював, що монополія та конкуренція 

не є ізольованими категоріями, а представляють собою елементи загальної 

ситуації, що впливають один на одну. З основними тезами Е.Чемберліна 

можна не погодитись, зокрема, з тим фактом, що реклама чинить виключно 

позитивний вплив на ринок. Тут варто зазначити, що такі дії 

законодавством трактуються як заходи недобросовісної конкуренції. Також, 

вчений вважає, що коливання цін на товари не ґрунтуються на регулюючих 

заходах з боку держави або інших суб’єктів. З цією тезою також важко 

погодитись з огляду на можливість втручання держави в прямому чи 

опосередкованому вигляді в ринкові відносини, врезультаті чого вільна 

конкуренція може бути спотворена.  

Продовжувачем ідей А. Маршалла щодо концепції досконалої 

конкуренції стала Дж. Робінсон. Якщо Е. Чемберлін вважав монополістичну 

конкуренцію природним врівноваженим станом ринку, то Дж. Робінсон 

обґрунтовує недосконалу конкуренцію як такий ринковий стан, що є 
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протилежним досконалій конкуренції. Недосконала конкуренція 

класифікується як порушення, втрата рівноваги конкурентної системи 

господарювання. Дослідниця слушно вважає, що недосконалу конкуренцію 

стимулює цінова дискримінація, причинами якої виступають відмінність 

товарів щодо якості, товарної марки, оформлення, тобто всього того, що 

Е. Чемберлін визначав як диференціацію товару. Вплив монополії 

Дж.Робінсон розглядає з точку зору вирішення дилеми – що є ефективним, 

та що є справедливим [51, 945]. З одного боку, зростання розмірів 

виробничої одиниці обумовлює вдосконалення методів виробництва, а з 

іншого боку – це зростання призводить до ще більшої нерівномірності в 

розподілі багатства. Переважання умов недосконалої конкуренції сприяє 

виникненню тенденції до експлуатації факторів виробництва. Ще одним 

фактором посилення недосконалої конкуренції вважається поява великих 

об’єднань, які поглинають конкуруючі фірми, а збільшення розмірів 

одиниці управління обов’язково викликає ще більшу несправедливість в 

розподілі багатства. В даному сенсі Дж. Робінсон вважає, що монополія є 

фактором, що дестабілізує соціально-економічні відносини ринкового 

середовища. Ці тези є дискусійними і не завжди з ними можна погодитись. 

Монополія або за інших умов об’єднання виробничих потужностей може 

призводити до підвищення ефективності виробництва. Іншими словами, за 

умов досконалої конкуренції, з нашої точки зору, необхідно знаходити 

врівноважений баланс між ефективністю в досягненні позитивного 

соціально-економічного результату та ризиків допущення застосування 

методів недосконалої конкуренції (в основному у вигляді зловживань та 

неправомірної поведінки).  

Поняття конкуренції настільки багатозначне, що воно не охоплюється 

яким-небудь універсальним визначенням. Це і спосіб господарювання, і 

такий спосіб існування капіталу, коли один капітал конкурує з іншим 

капіталом. Крім того, конкуренція виступає в ролі стихійного регулятора 

суспільного виробництва.  



32 

 

Конкуренція – це вихідна категорія, що характеризує ринкову 

економіку. Конкуренція проявляється в економічному суперництві окремих 

товаровиробників для задоволення своїх потреб, забезпечення 

найвигідніших умов виробництва та розповсюдження товарів та одержання 

найвищого прибутку. Таким, чином, з одного боку, конкуренція виступає 

економічним механізмом регулювання пропорцій виробництва певного 

виду товарів, а з іншого – однією з умов функціонування ринку, наявності 

на ньому великої кількості незалежних виробників, покупців і продавців. 

Відсутність конкуренції на ринку та/або активне втручання в ринкові 

конкурентні процеси потужних монопольних утворень, що діють на ньому, 

негативно позначаються на розвитку та функціонуванні економіки. 

Водночас наявність конкуренції забезпечує розвиток і становлення 

економіки. Змагальність на ринку проявляється у боротьбі за споживача за 

допомогою якості та кількості товарів або послуг. Окремі суб’єкти ринку з 

метою отримання більшого прибутку та отримання контролю над ринком 

намагаються обмежити чи взагалі усунути конкуренцію з ринку, 

погоджуючи між собою умови виробництва та ціни товарів, або прагнуть 

досягти повністю незалежного від своїх конкурентів становища. Тому, 

першочергове завдання держави полягає в недопущенні таких обмежень 

конкуренції та сприянні її вільному розвиткові [163, 22].  

Конкуренція – це центр ваги всієї системи ринкового господарства. 

Продавці та покупці конкурують між собою, щоб домогтися кожен своєї 

мети за рахунок конкурентів (продавці – більш високого прибутку; покупці 

– більш високої корисності). Ціна, що встановилася в ході конкурентної 

боротьби, виконує функцію регулювання попиту і пропозиції. В процесі 

суперництва на ринку укладаються угоди і змінюються частки участі в 

ринковій сфері.  

Виходячи з практики функціонування ринків можна запропонувати 

виділити такі різновиди конкуренції: функціональна, видова, предметна, 

цінова, прихована та незаконна конкуренція. Функціональна конкуренція 
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базується на тому, що одну і ту саму потребу споживача на ринку можна 

задовольнити по-різному. Видовою конкуренцією називають конкуренцію 

за аналогічними товарами, але різними за оформленням. Предметна 

конкуренція базується на видовій конкуренції, але товари за цього виду 

конкуренції є різними за якістю. Цінова конкуренція полягає в тому, що 

зниження ціни на товар призводить до збільшення продажів та стимулює 

розширення ринку. Прихована цінова конкуренція полягає у використанні 

інформації конкурента, зокрема, продаж товарів за ціною конкурента, 

зниження ціни споживання товарів тощо. Незаконними методами 

конкуренції виступають недобросовісні методи використання антиреклами, 

виробництво імітацій, порушення звичаїв ділового обороту тощо.  

Конкуренція є боротьбою між виробниками за можливість продати 

результати своєї діяльності споживачам, і в цьому сенсі ринок – це постійна 

боротьба між виробниками за споживача. Споживач в даному випадку 

виступає не метою, а засобом у конкурентній боротьбі. А метою виробників 

/ постачальників полягає максимілізація прибутків.  

З метою збільшення прибутків конкуренти намагаються поліпшити 

якість продукції, розширити асортимент продукції, а також застосовують 

інші засоби для залучення споживача. Тому однією з цілей права 

конкуренції є захист споживачів від постачальників / виробників. Іншою 

головною метою права конкуренції є регулювання поведінки конкуруючих 

суб’єктів господарювання. Конкуренція є добросовісною, якщо перевага 

одного суб’єкта над іншим доводиться якістю його товарів чи послуг, а не 

несправедливими методами, шляхом обмеження конкуренції. Конкурентна 

боротьба – це динамічний процес, що сприяє ліпшому забезпеченню ринку 

товарами чи послугами.  

В цьому зв’язку конкуренцію в більш розгорнутому вигляді 

тлумачить Німецький науково-дослідний інститут економіки та конкуренції, 

який розглядає конкуренцію як прагнення і зусилля господарюючих 

суб'єктів в інтересах досягнення переваги перед конкурентами на 
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конкретному ринку або з метою наздогнати і обігнати конкурентів, що 

мають таку перевагу: випад – повторення, імітування – контрвипад. Така 

конкуренція повинна завжди спиратися на власні досягнення, результати 

діяльності і виражатися, наприклад, в якості продуктів, ціни, умови, сервісі 

(обслуговуванні клієнтів), надійності, дотриманні термінів. При цьому 

відповідно до їх досліджень конкуренція повинна існувати як у межах 

конкретної економічної території, так і, за допомогою імпорту і експорту – 

за її межами. В такому випадку можна продовжити дану думку щодо того, 

що конкуренція спостерігається як на національних ринках, так і 

міждержавному (світовому) ринку.  

Економічна конкуренція відбувається між господарюючими 

суб'єктами, які виступають у якості конкурентів, і поширюється у 

відповідності зі своїми цілями на інших учасників ринку (постачальників, 

споживачів), з якими конкретний господарюючий суб'єкт має намір 

укладати угоди. Економічне значення конкуренції проявляється у функціях 

ринку з виробництва товарів і послуг і постачання споживачів, причому під 

ринком розуміється вся сукупність господарських відносин між 

постачальниками (виробниками) і споживачами, які зачіпають певний 

продукт. 

Право на конкуренцію, по суті, являє собою узаконену можливість 

особи при здійсненні ним господарської  діяльності змагатися за допомогою 

здійснення самостійних дій з іншими суб'єктами підприємництва 

(конкурентами) за пріоритетне придбання його товарів (робіт, послуг) 

споживачами (покупцями). Однак, такі дії можуть обтяжуватися 

обмеженнями, що в проявляється в тому, що способи і методи ведення 

конкурентної боротьби, які проявляються в конкретних діях суб'єктів 

господарювання з метою конкуренції, повинні бути допустимими, іншими 

словами не забороненими законодавством.   

Засоби, за допомогою яких господарюючий суб'єкт впливає на 

існуючих або потенційних споживачів і прагне потіснити конкурентів, є 
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конкурентними діями. Про конкуренцію (у тому числі й про недобросовісну 

конкуренцію) мова може йти лише в тому випадку, коли господарюючі 

суб'єкти виступають в певних відносинах один з одним. Такі відносини, або 

існуючі латентно, або які виникають в силу певних дій господарюючого 

суб'єкта, які і називаються конкурентними відносинами, підлягають 

правовому регулюванню. Сама економіка також має в своєму 

розпорядженні певні засоби обмеження конкуренції. У першу чергу, мова 

йде про договірне право. За допомогою договорів та угод, в першу чергу, 

так званих картельних, які безпосередньо спрямовані на обмеження 

конкуренції, конкуренція може бути повністю або частково усунена. Крім 

того, обмеження конкуренції може відбуватися в результаті поведінки 

конкурентів, а також існування підприємств, що займають домінуюче 

становище на ринку. У випадках, коли в самій приватній економіці 

відбувається обмеження конкуренції, держава повинна визначити свою 

позицію: або змиритися з цими обмеженнями, або прийняти заходи до 

відновлення і забезпечення вільної конкуренції та усунення панівного 

становища певних суб'єктів чи їх об'єднань на ринку. Держава, націлена на 

розвиток економічних відносин, а отже, і конкуренції, повинна прагнути до 

того, щоб її ринки були відкритими для всіх підприємців, а обмеження 

свободи господарської (підприємницької) діяльності були зведені до 

мінімуму. Якою мірою цією свободою скористається кожна окрема особа, 

визначити неможливо. Ніхто не може бути примушений до вступу в 

конкурентну боротьбу, однак можливість економічного розвитку, а отже 

вступу в конкурентну боротьбу на тому чи іншому ринку, повинна існувати. 

Це положення діє в рівній мірі і для держави (заборона законодавчих 

обмежень), і для приватних господарюючих суб'єктів у формі заборони 

обмежувальних угод, зловживань монопольним становищем у вигляді 

недобросовісних конкурентних дій тощо. Конкуренція проявляється в 

поведінці двох або більше господарюючих суб'єктів на одному певному 

ринку. Поведінку прийнято вважати конкурентною, якщо господарюючий 
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суб'єкт шляхом використання різних методів і способів конкурентної 

боротьби досягає або намагається досягти результату, якого в цей же час 

намагаються досягти або досягають інші господарюючі суб'єкти. Таким 

результатом в широкому сенсі є вчинення угод з іншими учасниками ринку. 

Форми прояву конкурентної боротьби можуть бути самими різними, число 

господарюючих суб'єктів, що перебувають у конкуренції на ринку, може 

бути великим або незначним, їх поведінка активною чи пасивною. Таким 

чином, і сама конкуренція на ринку може бути необмеженою або 

обмеженою, добросовісною чи недобросовісною. 

У зв’язку з вищевикладеним, можна запропонувати розглядати 

конкуренцію в широкому та вузькому аспекті. В широкому сенсі можна 

виділити такі основні її ознаки: конкуренція є процесом, а не станом; 

конкуренція – це боротьба (змагальність), це боротьба за переваги на ринку. 

Таким чином, конкуренція в широкому сенсі являє собою боротьбу 

(змагальність) суб’єктів господарювання за переваги на ринку із 

використанням різноманітних методів. До таких методів, окрім підвищення 

якості продукції та зниження цін, відносяться також змови, зловживання 

домінуючим положенням, використання різних форм недобросовісної 

конкуренції. В даному розумінні конкуренцію можна охарактеризувати 

трьома основними рисами: конкуренція є регулятором цін на ринку; 

конкуренція є передумовою для реалізації прав споживачів та зростання 

рівня добробуту населення; конкуренція є правомірною поведінкою 

суб’єктів на ринку, метою якої є отримання вигідних умов збуту та 

виробництва товарів. Всі ці риси стали об’єктом досліджень різних 

теоретиків, які обґрунтовували, в першу чергу, правомірність чи 

неправомірність конкуренції.  

Якщо розглядати конкуренцію у вузькому сенсі, то вона являє собою 

саме ті форми змагальності, які обумовлені в законодавстві. Іншими 

словами, конкурентна боротьба обмежена нормами права. В даному аспекті, 

за словами Г. Ф. Шершеневича, «суперництво …. допускає вільний вибір 
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засобів боротьби в тих межах, які ставляться перед тими, хто бореться, 

законом» [310, 110]. Іншими словами, конкуренція як спосіб 

господарювання являє собою систему дій суб’єктів на ринку. 

Підтверджують це й слова Н. Гібало, що конкуренція є конкретною формою 

функціонування ринкового суперництва [218, 15]. В цьому аспекті варто 

наголосити, що такі межі конкурентної боротьби встановлюються нормами 

національного законодавства держав, а також міжнародно-правовими 

нормами.  

Логічно, що широке розуміння конкуренції є міждисциплінарним й 

охоплює в собі і економічні, і соціальні, і правові начала. Саме вузьке 

поняття конкуренції є більш формалізованим, тому і стає об’єктом даного 

дослідження.  

На сьогодні майже всі національні законодавства держав містять в 

своєму арсеналі спеціальні закони (нормативні акти) в сфері регулювання 

конкуренції. Так, в них містяться основне поняття конкуренції, яке є 

схожим в своїй правовій природі. Можна звернутися до визначення, що 

дане в Господарському кодексі України [537], в якому під конкуренцією 

розуміється змагання між суб'єктами господарювання, що забезпечує 

завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних 

переваг, внаслідок чого споживачі та суб'єкти господарювання отримують 

можливість вибору необхідного товару і при цьому окремі суб'єкти 

господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку (ст. 25 

ГКУ). Закон України «Про захист економічної конкуренції» [549] в ст. 1 

містить визначення поняття конкуренції. Під економічною конкуренцією 

розуміється 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. 
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При порівняльному аналізі відмінностей конкурентного законодавства 

Євросоюзу від американського та японського, наприклад, можна відмітити, 

що законодавство про конкуренцію ЄС має на меті захист прав споживачів, 

в той час як американське та японське законодавство – захист конкуренції 

як такої. Саме таку особливість відзначали більшість дослідників проблем 

конкуренції [185, 30; 204, 3]. Наведемо подібні думки, які лунають в 

доктрині. Так, зокрема, М. Мендес, проводячи порівняльний аналіз 

конкурентної політики в США та ЄС [262], наводить докази, що метою 

законодавства про конкуренцію ЄС – завдання об'єднання ринків. На 

противагу цьому А. Хантер, австралійський вчений, відзначає про те, що 

конкуренція не захищає споживачів, не сприяє підвищенню ефективності 

виробництва, а захищає лише малого виробника [409, 38]. За думкою 

Г. Баталіна, конкуренція слугує не зниженню, а навпаки зростанню та 

підтриманню високих цін [206, 62]. Думка про те, що конкуренція не завжди 

сприяє розвитку економіки, підкріплена в думці Д. Арментано. Він вважає, 

що первісно конкурентне законодавство розроблялося з метою обмеження 

монопольної влади. Однак, аналізуючи Акт Клейтона, Акт про Федеральну 

торгову комісію, Акт Робінсона-Паттмана, він засумнівався в цих ідеальних 

цілях. Вчений наголошує, що антитерстівські законодавчі акти США 

використовувалися представниками бізнесу у спробах обмежити 

конкуренцію, іншими словами, з метою витіснення дрібних конкурентів 

[190, 25]. Однак, з такою думкою важко погодитись, зважаючи на те, що він 

зосереджує свою увагу лише на правовій системі США. Дійсно, доктрина та 

практика США про конкуренцію, яка проходила власні історичні етапи, 

значно відрізняються від законодавства про конкуренцію інших країн та ЄС. 

Слід припустити, що саме такий підхід й відрізняє підхід до конкуренції в 

США та на європейському континенті.  

Ще один вчений, Дж. Бродлей вказує на те, що наявність конкуренції 

призводить до посилення економічної ефективності таким чином, щоб 

споживачі отримали відповідну частку благополуччя. Саме така ідея 



39 

 

конкуренції є, в основному, пануючою в доктрині [166; 267; 304; 310; 515] 

Саме на загальній цілі конкурентного регулювання, що відображена у 

захисті прав споживачів від недобросовісних дій, вказують праці Ф.Хайека, 

В.Ойкена, Е.Чемберліна, Г.Шершеневича, Е.М.Фокс тощо. Економічна мета 

антитрасту полягає не в економічній ефективності та благополуччі 

споживачів, як антагоністичних поняттях, а навпаки, в синергії цих явищ. У 

зв'язку з цим, варто застосувати термін «antitrust welfare» (антитрастове 

благополуччя), що є узагальнюючим та охоплює й економічну ефективність, 

й благополуччя споживачів та їх вигоди, й суперництво між учасниками 

ринку. Підтвердження цієї думки знаходимо в роботах М. Якобса, який 

вважає, що ідея антитрасту полягає у «переважних правах плюралізму, 

свободі торгівлі, доступі на ринок й свободі вибору» [413, 307]. 

Погоджуючись з такими тезами, можна прийти до висновку, що одна 

частина антиконкурентних норм (обмежуюча) сприяє посиленню 

ефективності економіки в цілому, а друга частина норм (стимулююча) 

сприяє захисту споживачів та має соціальний аспект, який буде 

проаналізований нами в наступних підрозділах.  

Можна навести ще думки І. В. Бураковського, який також наголошує 

на відмінностях американської та європейської системи регулювання 

конкуренції. Він вважає, що, на відміну від США, основною метою 

конкурентної політики ЄС є економічна інтеграція держав-членів, що 

базується на принципах вільного руху чотирьох факторів (товарів, послуг, 

капіталу та робочої сили). Причому, примітно, що він називає спільні риси 

цих двох моделей регулювання. Обидві системи, за його словами, 

дозволяють монополістичну діяльність у торгівлі на експорт [48, 40]. Тут 

варто з досить великою мірою скептицизму ставитися до цієї тези, бо, як 

свідчить практика, Комісія поширює свої «правила гри» на ринку за 

територіальними межами ЄС й одночасно не перевіряє на правомірність 

діяльність підприємств, не спрямовану на внутрішній ринок ЄС. Тим не 

менш, коли І. В. Бураковський підкреслює наведену вище відмінність в 
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цілеспрямованості американської та європейської систем регулювання 

конкуренції, варто з ним в принципі погодитись. За його словами, 

«конкурентна політика ЄС підкреслює необхідність досягнення соціальних 

цілей» [48, 40]. Дійсно, ЄС не розглядає суто ринкову конкуренцію як 

єдиний механізм розміщення ресурсів на суб’єктному, галузевому, 

регіональному ринку й навіть на міжнародному рівні.  

На підставі узагальнень теоретичних поглядів на конкуренцію та 

конкурентні ринки, можна прийти до висновку, що конкуренція виконує не 

тільки суто економічну функцію регулятора ринкових механізмів, а й 

соціальну функцію, яка відображається у здобутті позитивних переваг від 

конкуренції споживачами та досягнення добробуту населення через 

отримання справедливого ціноутворення та якісної продукції. 

Антимонопольне регулювання забезпечує здорову не викривлену 

конкуренцію, яка може бути підірвана антиконкурентними діями як з боку 

приватних підприємств, так й за боку національних органів влади 

(обмежуючі угоди та узгоджена практика). Вона запобігає отриманню 

економічних переваг одним чи декількома підприємствами (зловживання 

домінуючим становищем). Вона також запобігає діям урядів держав-членів 

щодо можливого підриву добросовісної конкуренції (державна допомога та 

ін.).  

На мікроекономічному рівні досягнення умов добросовісної 

конкуренції можливе через створення державно-правових механізмів 

регулювання конкуренції. У більшості країн Європи і Америки основне 

завдання антимонопольного органу – контроль за відносинами, що 

впливають на конкуренцію на ринку. В сучасних умовах укладання 

міжнародних угод призводить до уніфікації норм і принципів права, які 

безпосередньо та опосередковано впливають на конкуренцію 

господарюючих суб'єктів. Як результат, будь-яка оцінка ефективності 

заходів протидії недобросовісній конкуренції та заходів антимонопольного 

регулювання повинна відбуватися при зіставленні їх результатів з 
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результатами в зарубіжній практиці регулювання ринкової конкуренції. 

Існуючу в зарубіжному законодавстві нечіткість визначень і відсутність 

поняття недобросовісної конкуренції, з яким погоджуються усі, 

намагаються компенсувати судовою практикою, узагальнюючи 

багаторічний досвід, створюючи певні підходи до оцінки дій 

господарюючих суб'єктів у процесі конкуренції. Методи забезпечення 

переваги в конкурентній боротьбі для фірми найбільш важливі і для 

перемоги неважливо, як досягнута перемога – переможців не судять. У 

сучасних умовах важливою є боротьба з недобросовісною конкуренцією, 

яка набула різноманітні форми через відсутність законів, потрібних для 

регулювання конкуренції. Поширення методів недобросовісної конкуренції 

підриває основи економіки і сприяє впровадженню у відносини між 

господарюючими суб'єктами неринкових методів боротьби. Отже, 

ефективний захист від недобросовісної конкуренції – основа для роботи 

ринкової економіки, що одночасно вимагає узагальнення досвіду боротьби з 

недобросовісною конкуренцією та навичок застосування такої боротьби. 

Національні правові системи не в змозі ефективно контролювати 

транснаціональну конкуренцію, і, перш за все, корпоративні злиття, в яких 

задіяні дві та більше країни, з двох основних причин, як їх виокремив 

П. Ллойд [439, 1132]. По-перше, правова система однієї держави не в змозі 

запобігти випадкам недобросовісної конкуренції, які відбуваються на 

території третьої країни, що негативно впливають на національну 

економіку. По-друге, закони однієї держави не ставлять завданням захист 

економічної системи іншої держави від негативних наслідків. Наприклад, 

звичайною практикою є відповідна законодавча підтримка «своїх» 

експортно-орієнтованих картелів. Ці два недоліки національних 

антимонопольних законодавств охарактеризовані П. Ллойдом як помилки 

першого і другого типу відповідно. Помічено, що держави, як правило, 

толерантні по відношенню до поведінки другого типу.  
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Глобалізація ринків веде до глобалізації конкуренції. Глобалізація 

конкуренції викликає необхідність створення механізмів, які б протистояли 

недобросовісній конкуренції на світовому ринку. На макроекономічному 

рівні досягнення умов довершеної (досконалої) конкуренції через механізм 

встановлення внутрішньодержавних правових заходів є неможливим. 

Державному суверенітету суперечить існування «світових» норм і правил 

щодо регулювання відносин конкуренції на міждержавному рівні. Але 

шляхом узгодження воль держави слідують необхідності міжнародно-

правового врегулювання відносин конкуренції на світовому ринку.  

Розвиток світової економіки супроводжується зростанням глобальної 

конкуренції. З відкриттям ринків і значним зменшенням митних тарифів 

навіть раніше чисто національні ринки зазнають впливу з боку великих 

транснаціональних економічних суб'єктів. Це принципово позитивний 

розвиток світової економіки супроводжується, однак, і протилежними 

тенденціями. Глобальній конкуренції загрожує можливість утворення 

світових монополій. Процес укрупнення часток прискорюється в ході 

транснаціональних корпоративних злиттів. Національні антимонопольні 

відомства і національні законодавства не в змозі самотужки протистояти 

розмиванню конкуренції як можливого результату хвилі мегазлиттів. 

Постає необхідним створення ефективного міжнародного 

антимонопольного права. Існують багато шляхів для його творення та 

розвитку. Не слід зупинятися на одному з них як на панацеї, а варто 

використовувати сукупність форм і рішень міжнародного співробітництва. 

 

1.2. Міждисциплінарні теоретико-методологічні засади 

правового регулювання відносин конкуренції  

Вищезазначені теоретичні описи поняття конкуренції дають тільки 

загальне бачення конкуренції як процесу, що відбувається на ринку. У 

зв’язку з тим, що ці процеси є динамічними, варто виділити, що й 

відношення до конкуренції в різні історичні часи було неоднаковим, 
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зважаючи на різні економічні та соціальні фактори розвитку відповідного 

суспільства. Процеси правового регулювання конкуренції складаються під 

впливом зовнішніх економічних ситуацій та мають своїм наслідком зміну 

економічного стану ринку. У зв’язку з цим пропонуємо проведення 

оригінального авторського міждисципілнарного економіко-правового 

дослідження ролі конкуренції в різних економіко-правових течіях, які 

панували наприкінці ХІХ та в ХХ століттях. На конкурентні відносини 

впливають соціальний стан суспільства, що перебуває під впливом різних 

економічних факторів, таких як перевиробництво (чи то брак виробництва), 

військові операції (а саме Друга Світова Війна) та кризові стани в різних 

державах, пов’язані із монетарними, фінансовими та економічними кризами 

[283]. Іншими словами, пропонуємо простежити еволюційну зміну поглядів 

від класичного лібералізму, кейнсіанства до неолібералізму та відстежити 

процес їх заміни з точки зору відношення до державного регулювання 

конкуренції на ринку.  

Починаючи з ХІХ століття в правовій доктрині зароджувалися ідеї 

лібералізму. Першоджерелом правової доктрини ліберальних ідей стали 

праці І. Бентама, Вольтера, І. Канта тощо. І. Бентам вважав, що вільна 

діяльність індивідів при невтручанні держави призводить до соціальної 

гармонії. Одним з фундаментальних прав вчений-філософ вважав право 

приватної власності, на що не може посягати законодавець. З метою 

встановлення майнової рівності індивіди мають вільно розпоряджатися 

правами власності, в протилежному випадку, якщо держава втручатиметься 

в ці процеси, буде порушений принцип безпеки індивіда. Дійсно, політико-

правові погляди І. Бентама значно вплинули на розвиток західної правової 

доктрини та юридичну практику. Його ідеї стали в основі ряду ліберальних 

реформ в Англії та послужили розвитку позитивізму в Європі.  

Трохи згодом ідеї І. Бентама були розвинуті Р. Ієрингом. Він 

стверджував, що приватна власність випливає з природи людини. 

Обґрунтовуючи ідеали товарообігу, що засновується на еквівалентності, 
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вчений називав ці природні права «чудом природи», «економічним 

провидінням» [237]. В своїй праці «Боротьба за право» в 1872 р. Р. Ієринг 

вважав, що всі явища в суспільстві підпорядковуються причинності, а 

причинами дій індивідів, рушійною силою є досягання цілей. Він 

обґрунтовував, що встановлення мети є завданням права, а в боротьбі 

створюється право. Боротьба за право тлумачиться філософом як захист 

існуючого права від порушень, як відстоювання суб’єктивного права 

конкретного індивіда від порушень іншим індивідом. Його думки 

відрізнялися від його попередників тим, що він був прихильником сильної 

державної влади, яка водночас самообмежується правом. За своєю суттю 

доктрина Р. Ієринга лягла в основу німецького правопорядку, який згодом 

отримав назву ордолібералізму. В цілому, політико-правова доктрина 

лібералізму, базуючись на категоріях свободи і справедливості, вивчає 

правову природу держави і закону, не зупиняючись детально на питанні 

втручання держави в економічну свободу індивідів.  

Принцип економічного лібералізму простежується в теорії laissez-faire 

(від фр. «хай йде як йде»), яка виникає ще у ХVІІІ столітті як вимога 

економічної волі з боку французької буржуазії [171, 20]. Надалі ідея 

економічної волі займає центральне місце і знаходить закінчені форми у 

класичних та неокласичних теоріях. В ХІХ столітті лібералізм стає 

офіційною доктриною держав, що встали на шлях промислового розвитку.  

В рамках даного дослідження необхідним постає виокремлення ідеї 

вільної конкуренції та її еволюції в теоріях лібералізму, які зазнавали змін в 

залежності від соціально-економічних факторів в державах. Чи вільна 

конкуренція передбачає втручання держави в економічні процеси? 

Наскільки такий державний вплив може впливати на розвиток 

добросовісної конкуренції? І найголовніше: Чи виправдана вільна 

конкуренція з точки зору отримання більшої вигоди споживачами?  

Натомість, саме економіко-правові доктрини ставили за мету 

простежити тенденції розвитку втручання держави в економічні процеси та 
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наслідки даного процесу. Конкуренція, яка лежить в основі економічного 

розвитку, багато в чому залежить саме від активного (чи то пасивного) 

втручання держави через законодавчі механізми її регулювання.  

Можна запропонувати, що саме зміна державного втручання в 

процеси конкуренції призводить до видозміни глобального правопорядку. 

При цьому відмітимо, що кризові стани, в яких опинялися держави в різні 

історичні часи, впливали на розвиток конкуренції – від ідеї повного 

ліберального панування вільного підприємництва до ідеї державної 

націоналізації як передумови до монополізації державної влади.  

Криза 1929–1933 рр. стала свідченням краху капіталістичної системи 

та необхідності її руйнації. Саме тому всі наступні доктринальні думки були 

зосереджені на підвищенні ролі втручання держави в економічні процеси. 

Велика депресія 30-х рр., кінець Другої Світової Війни, економічна та 

політична криза породжують ідеї заснування вільного ринку без внутрішніх 

бар’єрів щодо пересування товарів та надання послуг з метою відновлення 

та зміцнення економіки в Європі.  

Умовно можна згрупувати наступні основні економіко-правові теорії: 

кейнсіанство, неокейнсіанство, посткейнсіанство та неолібералізм. 

Зазначимо, що по суті одночасно розвивалися лише два напрями 

економічної думки, об’єктом якої стала роль держави в регулюванні 

економіки [282]. Представники кейнсіанства, а також його послідовники 

(неокейнсіанство та посткейнсіанство), виходили з обґрунтування 

необхідності активного державного втручання в економічні процеси. На 

противагу їм розвивалися ідеї неолібералізму, представники якого 

обґрунтовують ідею свободи конкурентної боротьби на ринку без активної 

участі держави.  

Зазначені теорії виникли на основі та в продовження, а іноді й на 

противагу концепції Дж. М. Кейнса. Відповідно до представленої ним 

концепції, що знайшла своє відображення в його працях «Загальна теорія 

зайнятості, проценту та грошей», «Кінець laissez-faire» система ринкових 
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економічних відносин не є досконалою та саморегулюючою. Він вважав, що 

максимально можливу зайнятість та економічне зростання може 

забезпечити лише активне втручання держави в економіку. Сприйняття цієї 

концепції прогресивним суспільством як належної було зумовлено тим, що 

до 30-х рр. ХХ ст. теза про існування конкуренції між багатьма дрібними 

компаніями, які є на кожному ринку, була необґрунтованою і безпідставною 

оскільки «нерівність», яка виникла в результаті існування монополії й 

олігополії, розповсюджується на порівняно вузьке коло осіб і саме тому 

вона може бути виправлена втручанням держави [182, 247-248]. Кейнс 

«вказує на життєву необхідність створення централізованого контролю…, 

що потребує значного розширення традиційних функцій уряду». Він вважав 

сучасні ринки неконкурентними, а тому і нездатними автоматично 

регулювати попит і пропозицію, особливо співвідношення між ціною та 

заробітною платою.  

Кейнс обґрунтовував здебільшого антикризову економічну політику, і 

цим, з нашої точки зору, його ідеї були виправдані. Однак, в нього були 

відсутні ідеї щодо регулювання економіки у фазі тривалого економічного 

зростання та економічної динаміки. Таким чином неокейнсіанство, 

представниками якого стали Р. Харрод, Е. Хансен, Е. Домар, А. Лейонхувуд, 

мало на меті заповнити цю прогалину. Зокрема Р. Харрод, вивчаючи роль 

держави в динамічному розвитку економіки, підкреслював необхідність 

встановлення державного контролю над національними заощадженнями, а 

отже, виходячи з цього, рушійною силою ставало збільшення 

капіталовкладень держави і контроль нею галузей економіки. Численні його 

публікації 1928–1940 рр. присвячені, зокрема, фундаментальним питанням 

недобросовісної конкуренції [51, 884], серед яких можна виділити 

фундаментальну монографію «До теорії економічної динаміки» 1948 р. 

Важлива особливість неокейнсіанства полягала в намаганні пояснити 

механізм переходу від зростання до кризи і від кризи до спаду під дією 

внутрішніх факторів держави. Представники посткейнсіанства, зокрема 
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П. Сраффа, Дж. Ітуелл, П. Гареньяні, Л. Пазінетті, Н. Калдор, не відкидають 

ідею саморегулювання економіки й погоджуються з тим, що коливання 

виробництва найчастіше є наслідком регулюючого втручання держави щодо 

підтримки сукупного попиту. Насамперед, Н. Калдор та Дж. Робінсон 

найефективнішим фактором зростання вважали вдосконалення процесу 

розподілу національного доходу [51, 928]. Їхні теоретичні розробки можна 

визначити як радикальні, а економічну програму – як реформістську.  

Економічна криза 1929–1933 рр. ХХ століття стала причиною відходу 

від класичного лібералізму, посилення ідей кейнсіанства. Як зазначалося 

вище, ідеї Кейнса використовувалися в основному під час виходу світового 

господарства з кризи. Перша світова війна, соціалістична революція в Росії, 

період Великої депресії призвели до значної концентрації державної влади, 

все більшій відмові від конкурентного механізму регулювання економічних 

процесів. В цих умовах як реакція на кризу ліберальних традицій і 

відбувається становлення нового лібералізму (неолібералізму). Функціями 

створених неоліберальних центрів стали розробка альтернативних заходів 

державного втручання в економіку, що сприяли б відродженню і 

практичному застосуванню ідей економічного лібералізму. Можна з 

впевненістю констатувати, що неоліберальні теорії по суті виникли та 

розвивалися як відголосок активного протистояння теорії кейнсіанства.  

Помітну роль в ХХ ст. відіграє неолібералізм, який спробував 

узагальнити основні економічні вчення про народне господарство на базі 

синтезу ідей історичної школи, неокласиків та традиційного лібералізму. 

Методологічно неолібералізм близький до нової історичної школи (праці 

К. Брюхера, В. Зомбарта), для якої характерним є трактування процесу 

суспільного розвитку як поступової еволюції.  

Представники неолібералізму запозичили від традиційних лібералістів 

перш за все ідею індивідуальної свободи на основі укріплення та заохочення 

приватної власності на засоби виробництва. Разом з тим, неоліберали, на 

відміну від своїх попередників, оцінювали процеси господарювання не на 
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мікроекономічному рівні, а на макроекономічному, беручи до уваги процеси 

глобалізації в суспільстві. Крім того, неолібералізм відрізняється від 

«класичного» лібералізму епохи капіталізму вільної конкуренції тим, що 

перший виступає за активний вплив держави на економіку. Причому, 

об’єктом такого втручання неолібералісти, на відміну від кейнсіанців, 

вважали не сам процес відтворення, а інституційні основи механізму 

формування прибутку і конкуренції. В цілому, неолібералізм привніс 

помітний вклад у процес пізнання в рамках економічної теорії, за рахунок 

чого він зробив рішучі висновки з кризи 1929–1933 рр. [270]. Головне те, що 

він продемонстрував, що без активного регулювання державою 

інституційних основ господарського механізму, направленого на створення 

солідних спільних умов ведення ринкового господарства та жорстких рамок 

для конкурентної боротьби, капіталізм приречений на глибокі потрясіння та 

ставить під загрозу власну життєздатність. Саме дана ідея неолібералізму 

стала пануючою після Другої Світової війни та знайшла своє відображення 

в економічній політиці держав Західної Європи. 

Неолібералізм визнає можливість часткового, обмеженого впливу 

держави на економіку на відміну від кейнсіанського активного державного 

втручання. Неоліберальні теорії засновуються на трьох основних постулатах 

лібералізму (недоторканість приватної власності, свобода господарської 

діяльності та вільна конкуренція), однак аргументування їх представників 

не є однорідними. Механізми реалізації, а також трактування ліберальних 

основ у представників неолібералізму мають розходження, тому й прийнято 

виділяти окремі напрями або течії в теорії неолібералізму, представлені 

різними школами. Спільною точкою зору неолібералістів є те, що всі 

економічні явища вони розглядають як невід’ємну частину соціально-

економічної системи, підкреслюючи передусім основні соціальні риси і 

властивості, характерні для ринкової системи в цілому в умовах вільної 

конкуренції, зокрема, індивідуалізм суб’єктів господарювання, їх 

суб’єктивні оцінки, їх уявлення про економічну свободу, їх конкурентну 
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природу тощо [182, 292]. Представники різних шкіл неолібірелізму були 

одностайні в розумінні ролі ринку й тих загроз для нього, які приховані в 

монополізації економіки й державному інтервенціонізмі.  

Найвпливовішим теоретиком неолібералізму ХХ ст. стає Фрідріх 

Август фон Хайек. Його ім’я стало синонімом захисту ліберальних 

цінностей, ідеології індивідуалізму, непримиренності у боротьбі з будь-

якими проявами соціалістичного світогляду. Варто відзначити, що саме під 

його керівництвом були сформовані різні школи неолібералістів, про які 

буде йтися далі. Будучи юристом за освітою та науковими здобутками, 

вчений став відомим практиком економічних учень, а в 1974 р. він разом 

Г. Мюрдалем отримав Нобелівську премію з економіки. В такий спосіб був 

відзначений його вклад у розвиток економічних систем, дослідження 

правових основ економічної системи, а також глибокий аналіз залежності 

економічного, соціального й інституційного феноменів [51, 1002]. Провідну 

роль в його економічній теорії посідає вчення про «спонтанний характер 

ринкового порядку» [166, 63]. Його сутністю є те, що сукупність норм та 

інститутів формують і підтримують основу соціального порядку, але сам він 

не є породженням свідомої волі й не піддається цілеспрямованому 

регулюванню. Ф. фон Хайек вважав, що система, яка виникла спонтанно, 

природним шляхом, завжди досконаліша за штучно створену. На його 

думку, еволюція ринкового порядку повністю виключає будь-яку 

можливість втручання без загрози часткового або повного його руйнування. 

Механізм ринку, за його словами, який складається з системи цін, зміни 

співвідношення попиту і пропозиції, реклами тощо, забезпечує координацію 

дій учасників ринку. Іншими словами, ринок може ефективно формуватися 

виключно на основі вільної конкуренції між учасниками. Це протирічить 

постулату, що ринок – це соціальний механізм, що розподіляє обмежений і 

до того ж відомий обсяг ресурсів відповідно до обсягу та потреб покупців. В 

даному випадку такий ринок не буде нічим відрізнятися від системи 

планового розподілу виробничих факторів і принципи вільної конкуренції 
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були б недоречними. Ф. фон Хайек вважав, що будь-яке втручання в 

економічний процес може лише підірвати механізм ринку і паралізувати 

господарську діяльність [182, 294].  

Функція держави за Ф. Хайеком полягає в охороні природного 

соціального порядку – свободи конкуренції, свободи монополії, свободи 

вибору, свободи розвитку. Причому, ця функція повинна здійснюватися 

через законотворчість, формування суспільних моральних норм, охорону 

усталених традицій тощо [50, 401]. Ідеї вільної конкуренції він проекціював 

і на систему грошової системи, яка повинна розвиватися на шляху до її 

лібералізації, що передбачає скасування урядової монополії на емісію 

грошей і заміну її конкуренцією приватних емітентів. З його постулатами 

важко не погодитись, і можна відзначити, що тільки в сфері грошової 

політики ідеї лібералізації не були підтримані урядами держав.  

В першій половині ХХ ст. були сформовані основні неоліберальні 

школи, які розвинули ліберальну традицію й заклали фундаментальні 

основи сучасного неоліберального мислення. Це неоавстрійська (віденська), 

англійська (лондонська), французька, чиказька та німецька школи 

неолібералізму.  

Фундаторами неавстрійської школи стали Ф. фон Хайек та його 

попередник Л. фон Мізес. Представники даної школи генетично 

успадкували і розвинули провідні ліберальні економічні ідеї класичної 

школи політичної економії. Людвіг Едлер фон Мізес вважав, що ринкова 

економіка є єдиною формою організації, що гарантує свободу особи як в 

економічному плані, так і в політичному. Він аргументував, що злиття 

ринкової економіки із соціалістичною неможливе, щось середнє між 

ринковою та плановою економікою не існує [51, 997].  

Економічну діяльність здійснюють підприємці, які прагнуть краще 

задовольнити потреби споживачів, щоб здобути максимальний прибуток. 

Саме з його формулювань можна виділити в якості основи поняття 

конкуренції, яка має подвійне призначення: досягнення соціальної мети – 
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задоволення споживачів та економічної мети – отримання прибутку. Вчений 

вважав, що за відсутності приватної власності не може бути ринку, цін, 

економічного розрахунку. Послідовно Л. фон Мізес аргументує, що ніщо не 

може виправдати втручання в економіку, та критикує будь-яку форму 

інтервенціонізму, державного втручання в економічне життя. Однак така 

його теза може бути піддана критиці, коли мова йде про податкове 

втручання держави, іншими словами, держава все ж таки встановлює певні 

правові рамки для соціалізації свого втручання (наприклад, встановлення 

мінімальної заробітної плати, обмеження тривалості праці). Посилення 

інтересу до неавстрійської школи неолібералізму , що відбувалося з 70-х рр. 

ХХ століття, пов’язано, передусім, з кризою ідей кейнсіанства, 

усвідомленням значущості ліберальних цінностей, насамперед 

індивідуальної свободи, посиленням сумнівів щодо можливості проведення 

такої державної політики, що не підривала б ефективність ринкової 

системи.  

Багато в чому неавстрійська школа бере за основу постулати 

англійської неокласичної школи. Представник та фундатор неоавстрійської 

школи Ф. фон Хайек згодом переїздить до Лондона, де розвиває англійську 

школу неолібералізму. Очолює дану школу вчень професор Лайонелл 

Чарльз Роббінс, який вдало поєднував дослідницьку, викладацьку і 

практичну діяльність. Досить яскраво його ідеї висловлені в одній з його 

цитат: «Класичний ліберал пропонує, так би мовити, поділ праці: держава 

диктує, чого людям не можна робити, аби не ставати на шляху один одного, 

а громадяни отримують свободу робити все, що не заборонено. На одну 

покладається завдання встановлювати офіційні правила, на інших – 

відповідальність за зміст конкретних дій» [483, 193]. Таким чином, 

австрійська школа визнавала частковий вплив на економічну систему, 

зокрема на відносини конкуренції, однак такий вплив обмежувався лише 

встановленням правових рамок для можливої поведінки учасників ринку, 

уникаючи націоналізації та монополізації державної влади. Варто 
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відзначити, що такі ідеї спочатку суперечили поглядам Ф. фон Хайека, 

однак він згодом приєднався до аргументів Л. Роббінса. Зазначимо, що 

неавстрійська та лондонська школи в подальшому інтегруються в єдину 

неоліберальну течію, взаємно збагачуються та еволюціонують.  

Французька (паризька) школа неолібералізму своїм виникненням 

завдячує Жаку-Леону Рюефу, який був первісно прихильником 

неокласичного лібералізму. Пропагування ліберальних ідей завдячило йому 

значним впливом на економічну політику Франції при трьох республіках. В 

своїй праці «Суспільний порядок» (1945 р.) він захищав об’єктивно 

зумовлений соціальний порядок, ринкову цивілізацію, яка проявляється у 

саморегулюючому потенціалі ринку, на якому спостерігаються процеси 

врівноваження цін та стабільності грошового обігу при вільній конкуренції 

[51, 977]. Суть ринкової цивілізації за Ж.-Л. Рюефом полягає у 

саморегулюючому потенціалі ринку, зумовленому процесом 

урівноважування цін у середовищі вільної конкуренції. У Франції, де 

проявлявся «економічний дирижизм», планова економіка та активне 

втручання держави в економіку, передусім у формах націоналізації та 

планування, ідеї неолібералізму набули більшої популярності пізніше – на 

початку 60-х рр. ХХ ст. Доповідь групи експертів на чолі з Ж.-Л. Рюефом та 

директором державних залізниць Франції Л. Арманом «Про перешкоди 

економічної експансії» (1960 р.), яка доводила потребу створення і 

стимулювання державою заходів ринкової саморегуляції, стала поштовхом 

до формування французької школи неолібералізму, прихильниками якої 

стали Е. Малінво, С. Кольм, Л. Столерю.  

Особливих успіхів в аналізі ринкових відносин, які формуються за 

умов дирижизму та планування, досяг представник французької 

неоліберальної школи, майбутній нобелевський лауреат Моріс Алле. 

Вчений започаткував необхідність аналізу економічної ефективності з точки 

зору соціальної справедливості. Однією з умов досягнення такої 

економічної ефективності він вбачав існування добросовісної конкуренції. 
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Вчений наголошував, що основною метою економіки є задоволення 

людських потреб. Тільки ринкова конкурентна організація господарства 

може бути економічно ефективною. Він започаткував та обґрунтував 

поняття «економіки ринків», в основу якого покладені антимонопольне 

право, законодавство про корпорації, патентне, трудове законодавство, 

закони щодо соціального забезпечення. В цілому економічні ідеї М. Алле є 

поєднанням неокласичних підходів до аналізу ринкових відносин з 

інституціоналістським розумінням ролі держави.  

Продовжувачем ідей ролі держави в процесі конкуренції на ринку стає 

нобелівський лауреат 2014 р. Жан Тіроль. З одного боку, вчений є ярим 

прихильником вільної конкуренції, а з іншої – він аргументує необхідність 

державного контролю над правилами вільної конкуренції [286]. Жан Тіроль 

є автором концепції «сучасної держави», відповідно до якої органи влади 

повинні бути не просто «системою розподілу податків», але й «арбітром», 

який слідкує за виконанням економічних правил на внутрішньому ринку. 

Так, він доводить, що на монополістичному ринку є виваженими втручання 

державного регулювання для уникнення зловживання монополістами з 

метою недопущення викривлення інтересів споживачів.  

Чиказька школа неолібералізму на чолі з Мілтоном Фрідманом при 

дослідженні особливостей недосконалої конкуренції основну увагу 

зосереджувала на поведінці суб’єктів господарювання. Можна з 

впевненістю констатувати, що М. Фрідман є найяскравішим послідовним 

представником максимальної економічної свободи. На його думку, між 

свободою підприємництва і свободою суспільства існує внутрішній зв'язок 

[49, 343]. Можна простежити, що коли М. Фрідман непохитно відстоював 

ліберальні ідеї у 50-60-х рр. ХХ століття, беззастережно домінували ідеї 

кейнсіанства. Він переконаний, що тільки в умовах вільного 

підприємництва можна досягти політичної свободи, економічної 

ефективності та рівності [192]. М. Фрідман не поділяє саму ідею 

державного регулювання, а ставить на чільне місце чисту конкуренцію. Він 
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є прихильником вільної конкуренції у всьому, навіть в соціальних сферах. 

М. Фрідман стверджував, що приватне підприємство в умовах 

саморегулюючої системи здатне вивести з кризового стану економіку, 

забезпечити її піднесення і відповідну зайнятість населення. Однак, 

виключення він робить для виправдання державного втручання у випадках, 

коли ринкова сила може заподіяти шкоди третім особам. Він вважав, що 

альтернативи збалансованому ринковому механізму немає, проте 

відхилення ще можливе у сфері національної оборони [51, 1028]. В цілому, 

узагальнюючи, можна стверджувати, що чиказька школа неолібералізму є 

досить відвертим противником кейнсіанства, аргументуючи класичну 

концепцію мінімальної держави, що полягає в обмеженні рівня державного 

втручання. Проводячи паралель із сучасними економічними та політичними 

процесами, можна умовно простежити активне використання ідей 

чиказького неолібералізму на терені України в період першої половини 90-х 

рр. ХХ століття.  

В Європі ще до Другої світової війни відчувалися відголоски світової 

кризи та наслідки Великої депресії. Серед усіх європейських країн саме 

Німеччина безпосередньо зіткнулася з гострими соціальними наслідками 

саморуйнування ринкового господарства, тоталітарною диктатурою 

фашизму, з виникненням, розвитком і цілковитим крахом 

центральнокерованої примусової економіки. Після Другої світової війни 

економічно кризова система Німеччини потребувала відродження та 

подальшого розвитку. Досить яскраво проявляється у Німеччині 

ефективність поширення ліберальних цінностей свободи конкуренції на 

загальний соціально-економічний розвиток країни.  

Німецька школа неолібералізму представлена В. Ойкеном, Л. 

Ерхардом, А. Мюллером-Армаком, стає найбільш впливовою серед 

європейських течій неолібералізму. Представники цієї школи 

зосереджували свою увагу на поєднанні економічної свободи та 

невтручання держави в економіку з принципами соціальної справедливості, 
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не обмежуючи роль держави функцією охоронця ринкових відносин, 

визначаючи за нею право організатора суспільного життя [192]. Німеччина 

в післявоєнний час безпосередньо зіткнулася з гострими соціальними 

наслідками саморуйнування ринкового господарства. Однак на фоні краху 

центральнокерованої примусової економіки економічна думка Німеччини 

не підтримує ідеї лібералізму в чистому вигляді, а відстоює ідеї сильної 

держави. Роль держави в даному випадку полягає в тому, що вона виконує 

інституціональні, організаторські функції, і має на меті свідомо створити 

сильну конкурентну економіку. Дані ідеї підтверджують запозичення 

Німеччиною централізованого антитрестівського законодавства США, 

підтримання тим самим ідеї кейнсіанства, однак враховуючи власні 

національні інтереси щодо обмежених функцій держави.  

Основоположником німецької неоліберальної школи вважають 

Вальтера Ойкена, який у післявоєнні часи сформував власну школу – 

фрейбурзьку. В 1948 р. вчений разом зі своїми прихильниками, зокрема з 

юристом Ф. Бьомом, заснували щорічник «Ордо», який відіграв роль 

трибуни для ідеї німецького неолібералізму. «Ордо» означає порядок 

економічної системи, природний устрій вільного ринкового господарства 

[51, 983-984]. У зв’язку з цим, ідеї В. Ойкена та його послідовників в 

доктрині отримали назву ордолібералізм.  

Сутність ордоліберального вчення зводиться до того, що держава 

обмежується формуванням економічного ладу, тоді як сама по собі 

регуляція та хід господарського процесу відбуваються спонтанно. 

Центральне місце у концепції ордолібералів приділялася створенню 

функціонально спроможної системи цін досконалої конкуренції, що, на 

їхню думку, потрібно зробити важливим критерієм кожного заходу 

господарської політики. Конкуренція характеризувалася як державний 

інститут, який оберігається постійно від зазіхань монополій. 

В. Ойкен описував «централізованокероване господарство» (або 

примусову економіку) та «мінове господарство» (тобто ринкову економіку) 
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у взаємозв’язку [267]. Вчений представив три основні принципи теорії 

ринкового устрою: принцип індивідуальної свободи, до якого прагнули в 

повоєнній Німеччині, що забезпечується існуванням приватної власності та 

господарської незалежності економічних суб’єктів; принцип сильної 

держави, який є традиційним для устрою Німеччини, однак при цьому 

держава не втручається в господарські процеси, а лише створює необхідні 

правові умови для їх руху; й принцип системності в економічній політиці. 

Передумовами виникнення системи ринкового господарства В. Ойкен 

вважав основні принципи конкурентного ладу (недоторканість приватної 

власності, конкурентні відкриті ринки, свобода і захист господарських угод, 

свобода дій підприємця та його відповідальність та сталість економічної 

політики). Ордолібералісти розуміли під конкурентним порядком таку 

форму ринкового господарства, за якої рамкові умови конкуренції активно 

створюються державою з метою досягнення максимально можливої 

інтенсивності конкуренції й одночасного обмеження її факторів, які 

викривлюють конкурентні умови [267]. Таким чином, вони вважали, що 

найважливіше завдання держави полягає у запобіганні й обмеженні 

економічної монопольної влади.  

За своєю суттю німецький ордолібералізм зводиться до ролі «нічного 

сторожа» за словами Ф. Лассаля, що є традиційним для всього 

конституційного устрою Німеччини. Держава в цій ролі забезпечує 

дотримання правил гри (тобто правових норм) в економічному житті. 

Держава за цих умов відіграє активну роль у підтримці функціональних 

можливостей ринкового господарства, забезпеченні умов вільної 

конкуренції. З цим явно не могли погодитись представники англійського 

неолібералізму, які навпаки висували ідеї «мінімальної держави», яка лише 

слідкує за дією ринкових сил. Якщо ордоліберали брали за основу постійне, 

систематичне стимулювання державою конкуренції та розширення 

конкурентного простору, то англійські неоліберали залишали за державою 
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функцію в якості природної, спонтанної реакції на погіршення умов 

конкуренції або економічний спад.  

Теоретикам ордолібералізму належить ідея поєднання принципу 

вільного ринку з принципом «соціального вирівнювання» [182, 315]. А. 

Мюллер-Армак в 1947 р. вперше використав термін «соціальне ринкове 

господарство» [458, 243], метою якого є досягнення високого рівня 

добробуту для переважної більшості членів суспільства в умовах 

економічної свободи на основі конкурентного ладу. В своїх працях він 

відмовився від ідеї відродження умов досконалої конкуренції шляхом 

«приборкання монополій». Антимонопольна спрямованість хоча і 

залишилася складовою доктрини, але поступалася своєю провідною роллю 

питанням соціальної політики. Ордолібералісти вважали, що регулювання 

монополії та конкуренції автоматично сприяє встановленню соціальної 

справедливості. А А. Мюллер-Армак проголосив, навпаки, що активна 

соціальна політика є відмінною рисою соціального ринкового господарства, 

що відрізняє його від капіталістичного господарства.  

Починаючи з 1948 р., ідеї ордолібералізму та соціального ринкового 

господарства набули статусу офіційної ідеологічної доктрини німецького 

уряду, а вже в 1965 р.оці Л. Ерхард, який обіймав посаду Канцлера ФРН, 

повідомив про завершення створення у країні соціального ринкового 

господарства та перетворення Німеччини у «сформоване суспільство» [182, 

316].  

Основними структурними елементами соціально ринкового 

господарства стають: конкурентний лад, що базується на приватній 

власності на засоби виробництва; ринок як координуючий механізм і 

регулятор господарської діяльності; суб’єкти господарювання; та держава, 

що забезпечує та контролює загальні умови функціонування ринкової 

системи за допомогою політики зміцнення конкурентного ладу та сприяє 

соціальному вирівнюванню. Роль держави відповідно до міркувань 

Л. Ерхарда, подібна до становища арбітра на футбольному полі, який суворо 
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спостерігає за діями команд, але не має права безпосередньої участі у грі 

[318]. Іншими словами, держава для підтримки умов існування «соціально 

ринкового господарства» як ідеального типу вільного ринкового 

господарства, має стежити за виконанням правил вільної конкуренції, 

контролювати умови ціноутворення і придушувати спроби встановлення 

монопольних цін. Деякою мірою дані ідеї були співзвучні з тими соціально-

економічними процесами, які одночасно відбувалися у Франції, де політика 

«дирижизму» ставила за мету вирішення соціальних проблем. Однак у 

Франції плановість економіки та дирижизм мав на меті подолати в 

основному безробіття, а в Німеччині соціально ринкове господарство 

вбачало в конкурентній боротьбі вигоду для споживача, й за рахунок цього 

отримання соціальних вигод для населення.  

Теоретичні погляди ордолібералів були активно підтримані відразу 

після Другої світової війни підприємницькими колами Західної Німеччини. 

Положення соціального ринкового господарства у 50-ті рр. ХХ століття 

були конкретизовані й доповнені тезою «добробут для усіх». Саме за 

рахунок втілення в життя синтезу ідей ордолібералізму та соціально 

ринкового господарства Л. Ерхарда називають «батьком» німецького 

економічного дива» [51, 990].  

Отже, підсумовуючи аналіз різних міждисциплінарних економіко-

правових доктрин щодо ролі держави в конкурентній боротьбі на ринку 

варто відзначити, що дві теорії – кейнсіанство та неолібералізм – 

формувалися та існували одночасно [282]. Обидві ці теорії виражали 

реакцію немарксистських теорій на кризу 1929-1933 рр., що змінила 

традиційні уявлення про можливості капіталізму до саморегулювання. 

Криза даного періоду показала значущість державного регулювання на 

економічні процеси, без чого капіталістичний ринок не мав би майбутнього 

через процеси поглинання та об’єднання, що в кінці кінців призводить до 

монополізації ринку та до фактичного його знищення з точки зору 

відсутності змагальності на ринку. Теорія кейнсіанства відігравала важливу 
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роль у розвитку західної економічної думки. Вона зробила спробу 

відповісти на ряд важливих питань, що виникли у зв’язку з кризою в 30-х 

рр. ХХ ст. Обґрунтовуючи необхідність втручання держави в економічне 

життя, Кейнс та його прихильники намагалися подолати крах 

капіталістичної системи, яка показала не самодостатність та неможливість 

існування без додаткового державного регулювання.  

Не дивлячись на те, що на противагу кейнсіанству в Західній Європі 

панували теорії неолібералізму, в деяких країнах все ж таки почали 

повертати до ідей Дж. М. Кейнса, що пов’язано із появою нових кризових 

явищ. Нагадаємо, що кейнсіанство мало на меті зміцнення економіки 

насамперед в кризові періоди, а не на етапі стабільного функціонування 

ринку.  

Провідним напрямом економічної думки Німеччини у післявоєнний 

час став своєрідний синтез неолібералізму з кейнсіанством, з явно 

вираженим визнанням необхідності державного регулювання економіки [50, 

370], і зокрема регулювання конкурентних відносин. Неолібералізм на 

відміну від кейнсіанства стає напрямом, що претендує на створення повної 

соціальної картини суспільства, визначення основних принципів його 

функціонування. Поряд з декларуванням принципу економічної свободи та 

невтручання держави в економіку, сучасний неолібералізм проголошує 

принцип соціальної справедливості, тобто не обмежує роль держави 

функцією охоронця ринкових відносин, а визнає за нею право організатора 

соціального життя суспільства. Економічна функція держави 

трансформується з активного регулятора економіки (за умов кейнсіанства) 

до функції забезпечення соціальної стабільності в суспільстві як умови 

нормального розвитку економіки (за умов неолібералізму).  

Варто відзначити, що ідеї Дж. М. Кейнса набували популярності в 

Німеччині, особливо в середині 60-х рр. ХХ ст., коли й тут стали помітними 

ознаки економічної кризи. А вже починаючи з 70-х рр. в Європі 

посилюються ідеї неолібералізму, й особливо ордолібералізму, що пов’язана 
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з збільшенням сумнівів у можливості проведення ефективної державної 

політики, яка б не підривала ефективність ринкової системи. Вірність 

соціальній філософії неолібералізму надавала поштовх до розвитку 

посткризових економік.  

Можна ще навести точки зору економістів та юристів щодо ролі 

держави в регулюванні економіки. Так, за словами Д. Скриньки, вчені-

міжнародники погоджуються з тим, що в переважній більшості випадків 

втручання держави в міжнародну торгівлю справляє загалом негативний 

ефект. Натомість, позитивістські правові дослідження вказують, що 

втручання держав у міжнародну торгівлю залишається спільною 

константою зовнішньої політики абсолютної більшості держав світу 

протягом останніх десятиріч [127, 13]. Проаналізовані доктрини та теорії 

безпосередньо мали значний вплив на формування законодавчої бази щодо 

регулювання конкуренції у відповідній країні.  

Яскравим прикладом практичного втілення ідеї кейнсіанства в США є 

Акт Шермана 1890 р. та жорстке антитрестівське законодавство, що має на 

меті повну заборону монопольної діяльності. Цікавий факт, що 

антимонопольне законодавство Німеччини, де панували ідеї неолібералізму 

(зокрема ордолібералізму), багато чого запозичило з США.  

В історичній перспективі в практиці застосування антитрестовських 

законів США чергувалися більш жорсткі і ліберальні підходи. Початок XX 

ст. ознаменувалося посиленням антимонопольних підходів, в 1930–1940-ті 

рр. регулювання не грало істотної ролі в економіці США. Посилення 

застосування антитрестовських норм спостерігалося в 1950–1970-ті рр. 

минулого сторіччя. В кінці 70-х рр. маятник регулювання різко хитнувся, і 

до кінця 1980-х рр. в антитрестовському регулюванні США панували 

підходи Чиказької економічної школи, що базується на пріоритеті вільного 

ринку в порівнянні з державним втручанням в економічне життя. Було 

визнано, що колишня антитрестовська доктрина була помилковою, не 

уявляла агентам ринку можливості досягати більш високої ефективності і 
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конкурентоздатності на ринку, в тому числі в умовах міжнародної 

конкуренції. Ера м'якої конкурентної політики закінчилася в США в кінці 

1980-х рр., коли було відкрито справу про монополізацію ринку проти 

компанії IBM. Адміністрація Клінтона підтвердила курс на посилення 

антимонопольного контролю, порушивши в 1998 р. справу проти компанії 

Microsoft. Антитрестовські справи були порушені проти таких гігантів, як 

Intel, Mastercard, Visa. Регулювання конкурентних відносин в США 

вважається в даний час одним з найбільш комплексних, жорстких і 

ефективних у світі.  

Ідеї державного інституційного регулювання з метою формування 

соціально ринкового господарства були втілені вперше в законодавстві 

Німеччини, а потім запозичені більшістю західноєвропейських держав. У 

Великобританії правове регулювання відносин конкуренції також 

відбувалося під впливом активної ролі державного регулювання. Після 

Другої світової війни проведена часткова націоналізація ряду галузей, 

внаслідок чого створений великий державний сектор і розгалужена система 

державного регулювання. У Франції, як зазначалося вище, була реалізована 

модель економічного розвитку на основі індикативного планування, 

фактично запозиченого з досвіду СРСР [171, 207]. Іншими словами, 

політика «дирижизму» призвела до ускладнення форм державного 

регулювання з одночасним поступовим введенням ліберальних реформ. В 

Італії був проілюстрований механізм втілення ідей ордолібералізму, що 

характеризується ключовими позиціями державного сектора та високим 

ступенем розвитку соціальної інфраструктури. Спеціальні закони про 

недобросовісну конкуренцію були видані в деяких країнах вже давно: в 

Німеччині – у 1909 р., в Греції – у 1914 р., в Угорщині – у 1923 р.  

Сьогодні в усіх високорозвинених країнах існує система 

законодавства про економічну конкуренцію, що складається з 

антимонопольних законів і законів, що забезпечують захист від 
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недобросовісної конкуренції. Діє й мережа органів (судів, відомств і т.д.), 

що контролює їх виконання.  

Таким чином, на підставі законодавчого регулювання та дослідження 

економіко-правових доктрин можна з впевненістю констатувати існування 

двох моделей регулювання ринкової конкуренції: американську і 

європейську.  

В американській моделі антитрестовське законодавство спрямоване на 

заборону монополій, включає низку норм із захисту від недобросовісної 

конкуренції, яка є частиною антитрестівського законодавства. Основними 

принципами існування антитрестівського законодавства США є «принцип 

заборони» та «принцип розумного підходу». Відповідно до «принципу 

заборони» антитрестовським законодавством забороняється вчиняти певні 

дії, а сам факт вчинення цих дій є підставою до застосування заходів 

відповідальності. Застосування в антитрестовському законодавстві 

принципу «розумного підходу» дозволяє суб’єктам господарювання 

вчиняти дії, які за формальними ознаками порушують умови чесного і 

добросовісного конкурентного змагання, якщо ці суб’єкти доведуть 

необхідність та соціально-економічні переваги такої поведінки, що будуть 

значно переважати негативні наслідки. 

У європейській моделі законодавство, що забезпечує контроль за 

монополіями і спрямоване на боротьбу зі зловживаннями монополістичного 

характеру, співіснує із законодавством про недобросовісну конкуренцію. В 

європейській моделі конкурентного законодавства основу законодавчого 

захисту конкуренції складають норми, спрямовані на захист від будь-яких 

проявів недобросовісної конкуренції, які в залежності від моделі 

законодавчого захисту конкуренції можуть бути інститутом класичних 

галузей законодавства (наприклад, цивільного), окремою галуззю чи 

підгалуззю законодавства. Основою законодавчого захисту від 

недобросовісної конкуренції є принцип повної і беззастережної заборони 

будь-яких проявів недобросовісної конкуренції. На відміну від 
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законодавства про захист від недобросовісної конкуренції антимонопольне 

законодавство є більш лояльним. Зокрема, тому що монополія як стан ринку 

ніколи в Європі не вважалась правопорушенням, а тому і не заборонялась. 

Законодавче обмеження монополістичної діяльності базується на принципі 

«контролю і регулювання», відповідно до якого будь-яка економічна 

діяльність визнається законною, якщо не порушує права інших осіб.  

Слід відмітити, що саме законодавство є дуже рухливим і пов'язане з 

економічним становищем відповідної країни. Антимонопольне 

законодавство має відповідати економічним реаліям ринку, контролюючи 

його й одночасно зміцнюючи переваги ринкової економіки.  

Отже, підсумовуючи проведений теоретичний аналіз та узагальнення 

пануючих економіко-правових ідей ХІХ–ХХ ст. можна прийти до висновку, 

що конкуренція може слугувати інструментом рівноваги в системі світового 

регулювання економічними процесами. При цьому метою конкурентного 

законодавства є єдина ціль розвитку конкуренції як такої, незалежно від тих 

факторів, під впливом яких розвивалося правове регулювання конкуренції в 

різних правових системах. При цьому мету конкурентної політики не можна 

обмежити лише досягненням ефективності. Ефективність, так само як і 

задоволення потреб та інтересів населення, є наслідком конкуренції на 

ринку. Наявність конкуренції на ринку призводить до підвищення 

економічної ефективності таким чином, щоб споживачі отримували 

відповідну частку багатства [322]. Таким чином, можна умовно вивести 

поняття «antitrust welfare» (антитрестівське благополуччя), що зводиться й 

до економічної ефективності, й благополуччя споживачів, й суперництва на 

ринку, що яскраво проявляється в європейській моделі регулювання 

конкуренції.  
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1.3. Розвиток нормативно-правового закріплення регулювання 

конкуренції  

Початок формування та розвитку сучасної системи конкурентного 

регулювання та конкурентного права як особливого, самостійного напрямку 

законодавчого регулювання економічної діяльності відноситься, на наш 

погляд, до періоду кінця XIX – першої половини XX ст. Однак не можна 

сказати, що до цього часу проблеми конкуренції і монополії не турбували 

громадян, споживачів, підприємців, суспільство і держави, а законотворці 

не здійснювали заходів для регулювання ринкових відносин в частині 

конкуренції і монополії в цілях протидії негативним тенденціям, які 

пов'язані з цими явищами. І в Стародавньому світі, і в Середні часи, і в 

Новий час у праві існували проблеми, пов'язані з діяльністю монополій, і 

норми, що регулюють певні питання в даній сфері. 

З давньої історії відомі і проблеми монополій, і проблеми 

недобросовісності торговців і виробників. Відомий і досвід правової 

протидії обмеження конкуренції, свободі підприємництва. Здавна існує 

інститут державної монополії, тобто захисту від конкуренції з боку 

приватних підприємців, що діють у важливих для держави з тих чи інших 

причин сферах виробництва або торгівлі. Інститут регулювання закупівель 

для державних потреб, у тому числі в частині забезпечення рівного 

конкурентного доступу до закупівель підприємців, також йде корінням в 

історію. 

Історія законодавства про конкуренцію формується відповідно до 

фактів, які свідчать про спроби урядів на національному рівні регулювати 

конкурентні ринки товарів і послуг, що призводить до сучасної конкуренції 

або антимонопольних законів у всьому світі сьогодні. Найбільш ранні 

записи відносяться до часів римських законодавців, які намагалися 

контролювати коливання цін та боротися з недобросовісними торговими 

практиками. В Середньовічній Європі, монархічні правила дозволяли 

боротися з монополіями, в тому числі з тими, які створені за допомогою 
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держави. Англійська доктрина загального права щодо обмежень в торгівлі 

стає передумовою до прийняття сучасного Акту про конкуренцію. 

Одночасно це є віддзеркаленням процесу кодифікації антимонопольної 

політики США, який в свою чергу мав значний вплив на розвиток 

законодавства про конкуренцію Європейського співтовариства після Другої 

світової війни. Поступово акцент регулювання конкуренції переноситься з 

національного на міжнародно-правовий рівень в умовах глобалізації 

економіки. Так, еволюційно первісно розвивався пласт національних 

правових норм, які мали на меті створити умови для не викривленої 

конкуренції. Й тільки у ХХ ст. розпочинається формування міжнародно-

правових форм регулювання конкуренції, яка виходить за межі 

внутрішнього ринку держави.     

Умовно історію формування національних правил конкуренції слід 

розподілити на попередній етап (із давніх часів Римської імперії до ХVIII 

ст.) та етап системного формування правових норм, які регулюють 

конкуренцію (з ХІХ ст.)  

Попередній етап відзначився несистемними спробами до формування 

сучасного законодавчого регулювання конкуренції й сягає давніх часів. 

Одним з перших фактів зародження регулювання конкуренції був Закон 

Жулія Аннона (Lex Julia de Annona) в Римській Республіці, датований 50 р 

до н. е. Відповідно до цього Закону великі штрафи накладалися на 

торговців, які свідомо зупиняли судна, що постачали кукурудзу. Пізніше 

при Діоклетіані в 301 р. н. е. діяв указ про максимальні ціни, відповідно до 

якого кримінальним правопорушенням, що каралося смертною карою, 

вважалося порушення тарифної системи, наприклад шляхом скупки, 

приховування або доведення до штучного дефіциту товарів повсякденного 

попиту[220; 240].  

Наступними віхами античної антимонопольної нормотворчості в 

Римській імперії стали Закон 473 р. про боротьбу з монополістичними 

прагненнями посередників імператора Східної Римської імперії Льва 
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Великого, а також Закон про заборону будь-яких монополій 483 р. 

візантійського імператора Зенона. Обидва ці закони перебувають у Кодексі 

Юстиніана, об'єднані в одному титулі 4.59.0, який озаглавлений: «Про 

монополії, про недозволених зборах купців» [247; 240]. Закон Льва 

Великого забороняв монополії, крім монополії на сіль, навіть ті, що були 

уповноважені верховною владою, а також не дозволяв надавати монополії 

надалі на підставі прохань або розпоряджень влади. Цікаво, що Закон також 

містив заборони для чиновників на надання будь-якої допомоги з метою 

здобуття монополій приватним особам. За таке сприяння чиновник 

позбавлявся майна і свого владного становища. Закон завершувався 

вказівкою на право підданих чинити всі не заборонені законодавством 

правочини, враховуючи встановлені вище заборони на монополії. 

Найбільшого впливу на формування подальшого законодавства про 

конкуренцію в Європі зазнала Конституція Зенона 483 р. н. е., якою 

передбачалася конфіскація майна і вигнання в результаті будь-яких 

торгових комбінацій або спільної дії монополій приватних або наданих 

імператора. Юстиніан I також представив законопроект, відповідно до якого 

вносилася окрема плата з чиновників, які управляли державними 

монополіями [239]. Ці згадки стають лише передумовою до більш 

поширеного прийняття розвинених актів в епоху Середньовіччя. Так, 

наприклад, за часів короля Едуарда III, Статут працівників 1349 року 

зафіксував розмір заробітної плати ремісників і робітників й постановив, що 

продукти харчування повинні бути продані за розумними цінами. 

Відповідно до Статуту заборонялися та жорстоко каралися будь-які 

торговельні комбінації. Ще одними прикладами можуть слугувати акти 

Богемського права (Constitutiones juris metallici), які були видані королем 

Вацлавом ІІ у період 1283 р. та 1305 р. Ці акти мати на меті придушення 

діянь рудних трейдерів, спрямованих на підвищення цін. У 1553 р. король 

Генріх VIII приймав акти щодо заборони надмірних коливань тарифів на 
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продукти харчування, призначені для стабілізації цін в умовах коливань в 

поставках з-за кордону [318; 514].  

Пізніше, протягом ХV – XVII століть в Європі спостерігалися 

швидкоплинні зміни законодавства, пов’язані із загостренням економічних 

торговельних зв’язків, веденням загарбницьких воїн, а також із посиленням 

монополій на ринку. З одного боку, запроваджувалися законодавчі 

механізми регулювання монопольної діяльності (наприклад, система 

ліцензування промислових монополій в Англії 1561 р.), а з іншого боку 

зловживання державними монополіями зумовили ряд судових справ 

(наприклад Darcy v. Allin 1602 р.; East India Company v. Sandys 1685 р.) 

[240]. Деякі дослідники вважають, що в Середні віки, незважаючи на 

наявність антимонопольних механізмів і в інших країнах Європи, 

наприклад, в Священній Римській імперії німецької нації, Франції, 

найбільшого успіху в боротьбі з приватними монополіями домоглася саме 

Англія [239]. 

Варто відзначити, що виділений нами перший етап формування 

основних правочинів, пов’язаних із зміною ринкової сили, носив 

несистемний характер. Даний етап можна відзначити в якості передумови 

до переходу та переосмислення умов ведення торговельних зв’язків як 

всередині держави, так і за її межами.  

Етап системного формування правових норм, які регулюють 

конкуренцію, охоплений періодом кінця ХІХ – поч. ХХ ст. За умов 

трансформації виробничих потужностей, стрімкий розвиток засобів 

транспортування та інфраструктури транспорту, значний прогрес та 

збільшення виробничих потужностей у фармацевтичній, хімічній, 

металургійній та інших галузях призвів до вдалих спроб монополізації 

ринкової влади. Економічні кризи 1873–1978 рр., 1883–1886 рр. зумовили 

нестабільність ціноутворюючої політики на макроекономічному рівні. При 

цьому нестабільне економічне становище зумовлює великі можливості для 

монополізації ринкової влади, що зумовило формування системи трастів в 

http://en.wikipedia.org/wiki/Darcy_v_Allin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=East_India_Company_v_Sandys&action=edit&redlink=1
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США. За словами американських дослідників Ковачіча та Амато [350; 352] 

саме умови створення великої кількості картелів та трастів в США стало 

передумовою до розробки на законодавчому рівні правових інструментів 

боротьби з монополізацією ринків.  

Спочатку на цей шлях стали деякі окремі штати. У 1883 р. в штаті 

Алабама був прийнятий перший антитрестовский статут; в 1887 р. –  в штаті 

Нью-Йорк; в 1889 р. в штаті Канзас і ще п'яти штатах були прийняті 

«закони, що оголошують протиправними та караними всякі союзи з метою 

ускладнення і обмеження торгівлі» [296, 195]. Поряд з названими, 

антимонопольні закони в цей період були прийняті також і в цілому ряді 

інших штатів, зокрема, в штатах: Айдахо, Айова, Вашингтон, Вайомінг, в 

Північній і Південній Дакоті, Іллінойсі, Північній Кароліні, Нової Мексиці, 

Кентуккі, Луїзіані, Міннесоті, Міссісіпі, Міссурі, Мічигані, Монтані, 

Небрасці, Оклахомі, Теннесі, Техасі і в Окрузі Колумбії [321, 361]. Однак 

закони штатів були в цілому настільки прямолінійні і жорсткі у своїх 

заборонах монополій, що практично не застосовувалися судами через 

побоювання створити перешкоди не тільки для спекулятивних монополій, а 

й для всякої правомірною і корисною підприємницькою практикою взагалі. 

Можна сказати, що чим жорсткіше вводилися закони штатів, тим менше 

шансів на успіх вони мали на практиці. Так, наприклад, щодо техаського 

закону вказувалося, що незважаючи на всю свою сувору визначеність, цей 

Закон, за словами американських юристів, «справив лише відомий 

політичний ефект, викликав різноманітні чутки у пресі, але навіть не було 

ніяких серйозних спроб до його застосування» [239, 258]. Окрім цього на 

рівні штатів не вирішувалося питання прийняттям законів про обмеження 

монополізму, такі засоби не зачіпали б найбільш великі трасти, що 

здійснюють торговельну діяльність між штатами.  

Першим федеральним актом США антимонопольної спрямованості 

став Закон про торгівлю між штатами від 4 лютого 1887 р. (Interstate 

Commerce Act), «завданням якого було – упорядкувати залізничну справу». 
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Закон поширювався на «залізничні підприємства, що діють на просторі 

декількох штатів». Цей Закон не був виключно антимонопольної 

спрямованості. Він мав на меті впорядкувати залізничні перевезення в 

цілому, оскільки в цій сфері накопичилося чимало проблем для суспільства 

і держави. Цікаво, що цей Закон вперше в США упорядкував залізничну 

справу взагалі. 

Центральне місце в другому періоді займають прийняті епохальні для 

формування антимонопольного права федеральні акти – Акт Шермана 1890 

р. та Акт Клейтона 1914 р. [662]. Ці акти стають результатом довготривалої 

кодифікації напрацьованого американського та британського загального 

права в сфері боротьби з монополістичною діяльністю. Не дивлячись на те, 

що першим в історії Актом про конкуренцію є законодавчий акт Канади, 

прийнятий в 1889 р., однак його система правозастосування була 

розроблена набагато пізніше за Акт Шермана в США. Тому, обґрунтованим 

є точка зору І. Бента, що Акт Шермана 1890 р. стає першим правовим 

інструментом, який заклав основи для формування системи правового 

регулювання конкуренції на ринку [331, 45].  

Можна без перебільшення констатувати, що вперше на законодавчому 

рівні необхідність правового регулювання конкуренції була встановлена в 

законодавстві США, в Акті для захисту торгівлі і комерції від 

протизаконних обмежень і монополії (Закон Шермана) 1890 р., де 

проголошувалася кримінальна відповідальність за монополію, обмеження 

торгівлі, створення союзу компаній та змову з метою порушення 

конкуренції. В Акті передбачається, що кожен договір, угода у формі трасту 

або іншій формі або змова з метою обмеження торгівлі чи комерції між 

декількома штатами або з іноземними державами – оголошується 

протизаконним (частина 1) [662].  

З 1897 р. розпочинається ера правозастосовної практики Закону 

Шермана. Ця дата пов’язана із винесеним першим рішенням Верховним 

Судом США у справі проти 18 залізничних компаній щодо незаконному 
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укладення між ними договору про фіксування цін (Trans-Missouri Freight 

Association). У 1911 р. Верховний Суд США виніс рішення у справі 

Dr. Miles v. Park&Sons, де було встановлено, що втручання у систему 

ціноутворення на вертикальному рівні стають незаконними per se. Найбільш 

відомими та такими, до яких найчастіше звертається сам Верховний Суд 

США, стають дві судові справи 1911 р. – Standard Oil Company та American 

Tobacco [277; 413]. Показово, що навіть у справі Microsoft 2001 р., за 

словами колишнього представника Федеральної комісії з торгівлі та 

адвоката Е.Рокфеллера [277, 37], Верховний Суд США порівняв обставини 

справи із легендарною справою Standard Oil. У 1912 р. з’являється наступне 

рішення Верховного Суду США у справі Terminal Railroad, за результатами 

якої була накладена заборона на діяльність групи компаній, які 

контролювали доступ до інфраструктури.  

Варто відзначити, що Акт Шермана також у своїй другій частині 

проголошує правопорушенням «монополізацію» або «спробу 

монополізації» будь-якої частини торгівлі або комерційних відносин між 

штатами та з іншими державами. За словами Е. Рокфеллера, що означають і 

як більш конкретно тлумачиться ця норма, невідомо [277, 32]. При цьому 

судові рішення також підтримують таку невизначеність. Так, наприклад, у 

рішенні Unіted States v. Grinell Corp (1966 р.) Верховний Суд встановив, що 

«Злочин монополізації у відповідності до статті 2 Акту Шермана містить дві 

складові: 1) володіння монопольною владою на відповідному ринку; та 2) 

навмисне набуття або збереження такої влади в іншій формі ніж внаслідок 

росту чи розвитку з причин переваги продукції, ділової хватки чи історичної 

випадковості» [277, 32]. При цьому більш конкретні відмінності суд так і не 

зміг визначити і в наступних своїх справах. Тобто, відмінності між 

навмисним набуттям монопольної влади та перевагами в ефективності 

перед конкурентами довести в судовому порядку так і не вдалося.  

Як можна відмітити, Акт Шермана не має на меті контролювати 

реструктуризацію підприємств з метою набуття монопольної влади. Ця 
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прогалина слугувала фактором для прийняття в 1914 р. окремого 

федерального акта – Акта Клейтона, який передбачав обмеження діяльності 

трестів і створення Федеральної торгової комісії з контролю над ними. 

Зокрема, статтею 7 передбачалося, що ніяка корпорація, що займається 

комерцією, не повинна набувати прямо або побічно весь чи частину 

акціонерного капіталу іншої корпорації, також залученої в комерційну 

діяльність, якщо в результаті такого придбання може бути істотне 

ослаблення конкуренції між корпорацією, яка набуває, і тієї, чиї капітали 

купуються, а якщо це призведе до обмеження даної комерційної діяльності 

... або до тенденції утворення монополії в якій-небудь сфері комерційної 

діяльності. Окрім цього, Акт Клейтона ввів особливі форми обмеженої 

практики, такі як цінова дискримінація (стаття 2), ексклюзивні угоди (стаття 

3). Обидва документи – Акт Шермана і Акт Клейтона – тепер кодифіковані 

до Титулу 15 Кодексу Сполучених Штатів [660].  

З прийняттям першого комплексного антимонопольного закону США 

– Закону Шермана, спочатку, його проведення було доручено Міністерству 

юстиції США. У 1914 р. в США Законом про Федеральну торгову комісію 

був утворений спеціальний федеральний незалежний адміністративний 

орган, уповноважений на проведення конкурентної політики – Федеральна 

торгова комісія (ФТК). Це адміністративне відомство було створено для 

виконання особливих завдань, що лежать у сфері бізнесу і торгівлі. Закон 

наділив її квазіправовою владою щодо застосування антитрестовських 

законів. Закон про Федеральну торгову комісію не тільки заснував і наділив 

повноваженнями спеціальний адміністративний орган для підтримки 

конкуренції в рамках законів Шермана і Клейтона, але й поклав на Комісію 

повноваження по боротьбі з діями, «які суперечать цілям соціальної 

політики і наносять збитки споживачам, що робить охоплення даного 

Закону ширше в порівнянні зі сферою застосування інших», тобто 

Федеральна торгова комісія також здійснювала контрольну діяльність, що 

виходить за межі виключно антимонопольного, конкурентного характеру. 
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Відповідно до сформованої в США системи реалізації державної 

антимонопольної політики Міністерство юстиції в особі Управління 

антитрестовської політики (Antitrust Division) і Федеральна торгова комісія 

паралельно несуть відповідальність у галузі застосування федеральних 

антитрестовських законів, що є унікальною практикою в порівнянні з 

іншими державами. Становлять інтерес питання розмежування компетенції 

між Мін'юстом і ФТК США і механізми реалізації ними своїх повноважень, 

у тому числі їх взаємодія з судовими органами в ході здійснення 

конкурентної політики. Управління з антитрестовською політикою 

Міністерства юстиції контролює в основному виконання Акту Шермана, а 

Комісія – Закону про Федеральну торгову комісію. Акт Клейтона 

проводиться в життя обома відомствами. Що стосується Акту Шермана, то 

ФТК також, частково, була підключена до його здійснення, оскільки згідно 

ст. 5 Акту про Федеральну торгову комісію, вона наділена повноваженнями 

боротися з «нечесними методами конкуренції». Ця фраза тлумачиться 

судами розширено і охоплює підприємницьку практику, яка суперечить 

Акту Шермана та іншим антитрестовським законам.  

Можна з впевненістю відзначити, що Антитрестовське управління і 

ФТК володіють конкуруючою компетенцією. Тому, якщо Управління 

відмовляється почати антитрестове переслідування фірми-порушника, за 

розслідування справи може взятися комісія. За своєю суттю, на нашу думку, 

цей двоїстий характер застосування антитрестівського законодавства дає 

більше можливостей обмежити заходи, спрямовані проти конкуренції, так 

як справу можуть порушити обидві інстанції. 

Наступний період формування системи антимонопольного 

законодавства США пов'язаний з прийняттям в 1950 р чергового 

антимонопольного закону, що доповнює систему контрольних механізмів в 

даній сфері – Акта Селлера-Кефовера. Даний Акт, як і Акт Клейтона, 

заборонив одній фірмі купувати речові елементи активів іншої фірми, якщо 

результатом цього могло бути послаблення конкуренції. У 1976 р. був 
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прийнятий Акт Харта-Скотта-Родино. Поряд із Законом Робінсона-Патмана 

1936 року новий Акт вносив до антитрестівського законодавства США 

зміни, що стосуються встановлення вимог щодо попереднього повідомлення 

про злиття компаній. 

За своєю суттю Акт Шермана та Акт Клейтона зі всіма додатковими 

актами, які вносили до них зміни, слугують основою зародження та 

функціонування й донині американської системи антимонопольного 

регулювання, яка значно відрізняється від європейської за своїм змістом, 

направленістю, що, в свою чергу, зумовлені різними передумовами їх 

формування.  

В Європі в той же час виникали норми національного законодавства, 

які врегульовували певні аспекти обмеження торгівлі. При чому такі норми 

не були систематизовані, вони містилися в різних нормативно-правових 

актах, які регулювали не тільки господарські відносини, а й були 

передбачені кримінальними кодексами. Так, наприклад, Кримінальний 

кодекс Франції 1810 р. містив норми, спрямовані проти угод підприємців з 

приводу збільшення цін на товари. Норми кримінального права Франції, 

спрямовані проти угод підприємців, існували у Франції протягом усього 

XIX ст. і зберегли свою дію на початку XX ст. КК Франції забороняв союзи 

підприємців картельної типу та передбачав за порушення цієї заборони 

вельми сувору кару. Згідно ст. 419 Кримінального кодексу 1810 р. 

заборонялося укладати угоду про продаж будь-якого товару не нижче 

певної ціни, так само як і угода, має на меті продаж товарів вище тієї ціни, 

що встановилася б при дії вільної конкуренції. Крім цих норм для правової 

протидії картелів мали значення також ст. 1131 і 1133 Цивільного кодексу 

Франції, які оголошували недійсними угоди, об'єктом яких були дії, 

заборонені законом, а отже і картельні угоди, заборонені Кримінальним 

кодексом Франції.  

В Австрії в XIX в. також існували антимонопольні механізми. Відомо, 

що принаймні у другій половині XIX ст. в Австрії, як і у Франції, для такої 
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протидії використовувалися механізми кримінального права. Австрійський 

Закон від 7 квітня 1870 р. встановлював безумовну неприпустимість 

картельних угод. Притому австрійська судова практика, на противагу 

французькій, вельми сумлінно тлумачити закон в найбільш широкому його 

розумінні, прагнучи зробити цю заборону найбільш реальною. 

Відомо, що в Німеччині принаймні вже в другій половині XIX ст. суди 

мали можливість протидіяти найбільш небезпечним картелям на основі 

загальних положень Німецького цивільного уложення. За відсутності 

прямих вказівок законодавства проти картелів значна роль у тлумаченні цих 

загальних положень німецького цивільного права відводилася судам. 

Судова практика при цьому, хоча і не позбавляла себе можливості в 

найбільш одіозних випадках обмежувати картелі, зберігала ліберальне в 

цілому до них ставлення. 

Отже, до кінця XIX ст. європейські країни підійшли з деяким 

арсеналом антимонопольних механізмів. Однак, як з'ясувалося, часто ці 

механізми виявлялися не пристосованими до протидій монополіям нового 

капіталістичного світу. Не вдаючись у деталі, слід сказати, що головною 

причиною ветхість старого антимонопольного права стало те, що воно було 

занадто прямолінійним, його послідовне застосування означало б заборону 

будь-яких підприємницьких спілок, в тому числі таких, які надають 

сприятливий вплив на економіку і ринки, і тому суди не поспішали 

застосовувати це старе антимонопольне право до синдикатів і трестів, у 

безлічі з'являлися в кінці XIX – початку XX ст. і далі. 

На відміну від Австрії, Франції та інших європейських країн, що мали 

жорсткі антимонопольні заборони і санкції за їх порушення за старим 

зразком, антимонопольні механізми Німеччини до кінця XIX ст. страждали 

іншою крайністю. Німецьке право давало судам можливість обмежувати 

картелі, але разом з тим судова практика не поспішала різко їм протидіяти і 

створювала для картелів дуже сприятливі обставини, що надавали перевагу 

стримуванню подальшу концентрацію та інтеграцію підприємств до більш 
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повного їх об'єднання. Але таке положення не вирішувало основних завдань 

протидії негативним сторонам монополізму. Як зазначав І. А. Камінка, 

загальних узаконень німецького цивільного права було зовсім недостатньо, 

коли мова йшла «про настільки могутні організації, як картельні. Завдання 

законодавця, завдання, яке принципово безумовно визнає німецьке 

законодавство, полягає в захисті слабкого у боротьбі з сильним. У питанні 

про підприємницькі спілки німецьке законодавство цього обов'язку поки не 

виконало» [240, 156]. 

Поступово починають складатися європейська та американська 

системи антимонопольного регулювання. Обидві передбачають створення 

спеціальних адміністративних відомств, уповноважених у сфері ринків, 

економіки, захисту конкуренції. Однак, якщо американська система 

більший акцент робить на заборону монополій, перелік яких поступово 

вдосконалюється, то європейська система спочатку формувалася як система 

контролю за ринковими об'єднаннями. Перші дослідження країн 

європейської системи, до якої належать не тільки країни Європи, були 

пов'язані зі створенням адміністративних механізмів картельних 

(монопольних) угод, у тому числі за допомогою ведення реєстрів таких 

угод, механізмів виявлення їх позитивного та негативного впливу на 

економічні процеси в суспільстві і прийняття виваженого рішення по 

кожному конкретному випадку «картелізації» підприємств. Незважаючи на 

те, що першою країною, яка втілила ці ідеї, стала Австралія в 1906 р., 

вважаємо, що назва цієї системи європейської все ж виправдана. По-перше, 

вона отримала майже повсюдне поширення в країнах Старого світу, у 

других теоретично вона зароджувалася при активній роботі європейських 

учених, і саме в країнах Європи були підготовлені одні з найбільш ранніх 

законопроектів, що містили основні елементи цієї системи. Деякі з них були 

розроблені ще в кінці XIX ст. 

До вказаної європейської системи відноситься також законодавство 

Нової Зеландії, перші антимонопольні акти у якій були прийняті на самому 
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початку XX ст. – в 1908–1910 рр. [229, 586]. Будучи країнами Британської 

співдружності і звичаєвого права, Австралія і Нова Зеландія, очевидно, 

запозичили із загального англійського права доктрину обмеження торгівлі 

(restraint of trade doctrine), за допомогою якої англійські суди загального 

права боролися з обмеженнями конкуренції [220, 496]. Однак, як вже 

зазначалося вище, в нових економічних умовах цих правил загального права 

стало явно не вистачати для реалізації ефективної антимонопольної 

політики і не тільки, звичайно, в Англії, а й в інших країнах загального 

права. У зв'язку з цим, і Австралія, і Нова Зеландія, так само як раніше 

США і Канада, встали на шлях законодавчої регламентації 

антимонопольного регулювання і контролю. При цьому Австралія і Нова 

Зеландія сприйняли європейську систему антимонопольного регулювання, 

пов'язану з реєстрацією картельних угод для їх подальшої оцінки 

уповноваженим органом. 

Отже, першою країною, яка ввела адміністративний контроль 

картельних угод в позитивне право, стала Австралія. У 1906 р в країні 

приймається антимонопольний законодавчий акт – Закон про практику 

торгівлі. Встановлюючи жорсткі антимонопольні заборони під загрозою 

суворих санкцій, цей Закон в той же час вказував на можливість уникнути 

цих санкцій у разі, якщо за допомогою спеціальної адміністративної 

процедури встановлювалася добромисність ринкових угод підприємців або, 

іншими словами, встановлювалася відсутність в даних угодах і наслідки їх 

монополістичних дій – шкоди. Особливий порядок, встановлений у Законі 

1906 р., давав можливість членам торгових товариств (компанії, картелю, 

тресту) звільнитися від обвинувачення у свідомому порушенні цього 

Закону. З цією метою повинні були бути подані до адміністративної влади 

заяви, що укладають у собі повний статут товариства, картелю або 

корпорації [291]. 

Також вже на початку XX ст. до 1908–1910 рр. перші антимонопольні 

закони з'являються в Новій Зеландії. В даний час антимонопольна політика 
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в Австралії регламентується Законом про практику торгівлі 1906 р. в 

редакції 1974 р. У Новій Зеландії в даний час діє Закон про стимулювання 

конкуренції в межах Нової Зеландії 1986 року. 

Підбиваючи підсумки аналізу етапу системного формування правових 

норм з метою регулювання конкуренції слід чітко відмітити, що тільки на 

рубежі XIX–XX ст. відбувається формування системного уявлення про 

правові заходи регулювання конкуренції і монополії, зароджується нова 

галузь законодавства, системно об'єднуються навколо нового об'єкта – 

економічних відносин, пов'язаних з конкуренцією і монополією. За своєю 

суттю зароджуються дві моделі правового регулювання конкуренції – 

американська та європейська, передумовами до зародження яких стають 

різні політико-правові та соціальні умови, які будуть віддзеркалені в 

наступних розділах при аналізі економіко-правових теорій. 

Початок міжнародно-правового регулювання антимонопольної 

політики відноситься до першої половини XX ст. Ареною міжнародного 

співробітництва в галузі антимонопольної політики стала Європа. У 1930 р. 

в Лондоні в рамках XXVI Європейської конференції Міжпарламентського 

союзу була прийнята резолюція, присвячена проблемам картелів, трестів та 

інших об'єднань підприємців.  

У Резолюції говорилося: «Картелі, трести та інші аналогічні 

об'єднання являють собою природне явище в економічному житті, щодо 

якого неможливо зайняти повністю негативну позицію. Враховуючи, однак, 

що такі об'єднання можуть мати шкідливий вплив як на суспільні інтереси, 

так і на інтереси держави, їх необхідно контролювати. Цей контроль не 

повинен набувати форму такого втручання в економічне життя, яка могла б 

торкнутися її нормального розвитку. Він повинен бути лише контролем над 

можливими зловживаннями і запобігати таким зловживанням». І хоча 

резолюція 1930 р. не була імперативним міжнародно-правовим правилом 

антимонопольного регулювання, проте вона мала глибокий вплив на 

становлення антимонопольних систем країн Європи в післявоєнний час і, 
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крім того, стала важливою віхою розвитку міжнародного співробітництва 

держав у галузі антимонопольної політики. 

Наступним кроком на цьому шляху було прийняття Гаванської хартії 

1948 р., в рамках Гаванської конференції ООН з торгівлі та зайнятості. 

Гаванська хартія 1948 р. стала першим правовим актом, що встановив 

міжнародні правила конкуренції. Ці правила з'явилися в рамках 

міжнародно-правових актів ООН, визначали міжнародні норми торгівлі. 

Поряд з антимонопольними нормами дані міжнародні торговельні правила 

містили і деякі заходи проти недобросовісної конкуренції. З цього часу 

почався процес становлення міжнародно-правових механізмів у сфері 

конкуренції, нових інституційно-правових структур в галузі міжнародного 

економічного співробітництва, розширюється взаємодія держав на 

міжнародній арені. Всі нові відносини стають предметом міжнародно-

правового регулювання, до них належать і конкурентні відносини, що є 

основою сучасного економічного розвитку. З точки зору автора ухвалення 

Гаванської хартії дало імпульс розвитку інституту міжнародних організацій 

у сфері конкурентної політики, діяльність яких є однією з форм 

міжнародно-правового регулювання конкуренції поряд з підписанням 

міжнародних угод у цій галузі, не пов'язаних з діяльністю міжнародних 

організацій. Розглянемо, які міжнародні організації були утворені і діють з 

метою реалізації конкурентної політики. 

Дійсно, проект статуту Міжнародної організації торгівлі (т. зв. 

Гаванський статут) своїм змістом виходив за межі проблем світової торгівлі, 

включаючи правила найму на роботу, угоди з окремих видів товарів, 

обмежувальної торговельної практики, міжнародних інвестицій та торгівлі 

послугами. Хоча у березні 1948 р. в Гавані на Конференції ООН з проблем 

торгівлі та зайнятості статут Міжнародної організації торгівлі був 

затверджений, у подальшому його ратифікація деякими національними 

законодавчими органами виявилася неможливою: статут ратифікували лише 

дві країни, а самі США відмовились від свого проекту. Ця спроба виявилася 
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невдалою – організація фактично припинила існування, так і не розпочавши 

своєї діяльності. І вже в Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1947 р. навіть 

згадки не було про міжнародно-правове регулювання конкуренції.  

Зусилля, спрямовані на інтернаціоналізацію правил конкуренції, 

також простежувалися в рамках Економічної і Соціальної ради Організації 

Об'єднаних Націй у 1950-х рр. через прийняття Генеральною Асамблеєю 

ООН на добровільній основі Комплексу узгоджених принципів і правил для 

контролю за обмежувальною діловою практикою. Однак згодом ця ідея не 

увінчалася успіхом. Надії також були покладені Дохійською міністерською 

Декларацією в 2001 р. на створену Робочу групу щодо взаємодії торгівлі та 

конкуренції. І в 2004 р. рішення Дохійської робочої програми в цьому 

аспекті прийняло рішення не доповнювати систему СОТ механізмами 

міжнародно-правового регулювання конкуренції.  

Антимонопольна політика стає важливим елементом діяльності 

найбільших міжнародних економічних організацій. Конференція ООН з 

торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). У 70-ті рр. було покладено початок 

активної і масштабної діяльності з розробки правил контролю за 

обмежувальною діловою практикою в рамках ЮНКТАД. На III Конференції 

ЮНКТАД в Сантьяго де Чилі було запропоновано вивчити негативний 

ефект обмежувальної ділової практики приватних підприємств країн, що 

розвиваються. З тих пір аж до теперішнього часу ЮНКТАД є універсальним 

форумом з обговорення проблем обмежувальної практики та конкурентної 

політики. У 1980 р. ЮНКТАД розробила «Комплекс узгоджених на 

багатосторонній основі принципів і правил для контролю за обмежувальною 

діловою практикою», який був прийнятий Генеральною асамблеєю ООН в 

грудні 1980 р. (Резолюція 35/63). 9-11 липня 2012 р. Міжурядова група 

експертів з законодавства та політики в галузі конкуренції на Дванадцятій 

сесії у рамках Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 

розробила Типовий закон про конкуренцію з переглянутою Главою ІІІ 

(TD/B/CI/CLP/L.4), в основу якої покладений п. 3 Розділу D вищезгаданого 
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Комплексу принципів і правил ООН для контролю за обмежувальною 

діловою практикою, який, в свою чергу, був створений і прийнятий під 

впливом антикартельного законодавства Євросоюзу. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для 

цілей гармонізації конкуренційної політики приймала акти 

рекомендаційного характеру у 1979, 1995, 1998 і 2005 рр. 

Вже починаючи з кінця 1990-х рр. антимонопольна політика стає 

елементом міжнародних економічних відносин de facto, про що говорить 

поява двосторонніх угод (в основному, міжурядових) про кооперацію у 

сфері захисту конкуренції. Ці угоди вже не тільки фіксують загальні 

принципи, а й спрямовані на вирішення практичних питань. Такі угоди на 

сьогоднішній день укладені між найбільшими розвиненими країнами і 

регіонами, серед яких слід виділити угоду між США та ЄС про застосування 

конкурентного законодавства, яка була підписана в 1991 р. й набула 

чинності в 1995 р.; угоду між США та Японією 1999 р.; угоду між ЄС та 

Японією 2003 р. [607] та Канадою [606] тощо. Варто відзначити, що 

найбільш широкою мережею двосторонніх угод володіють США: зокрема, 

США укладені такі двосторонні угоди як угоди з ФРН 1976 р., з Австралією 

1982 та 1999 рр., з Канадою 1995 та 2004 рр., з Ізраїлем 1999 р., з Бразилією 

1999 р., з Мексикою 2000 р.. У 2005 р. було також укладено угоду між 

Японією і Канадою. Всі вони містять окремі положення щодо правил 

конкуренції між сторонами. Поява цих угод була обумовлена протиріччями, 

зумовленими формуванням глобальних ринків.  

Національне законодавство регулює національний ринок, а 

регулювання поведінки великої компанії на світовому, глобальному ринку є 

певною проблемою для антимонопольних органів, які виявляються не в 

змозі регулювати глобальні ринки. В цей же час наднаціональна система 

світового регулювання конкуренції відсутня, більше того, немає навіть 

планів або перспектив її створення. Ситуація ускладнюється тим, що 

держави виявляються зацікавленими в просуванні своїх компаній на 
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світовий ринок, і тут, на відміну від випадку з торговельною політикою (де 

можлива «торгова війна»), немає очевидних виграшів і «програшів», щоб 

був досягнутий баланс інтересів. У розглянутому випадку очевидні статичні 

виграші як би обмінюються на неочевидні динамічні «програші», і держави, 

звичайно, за цих умов не йдуть на створення такої системи. 

Це фундаментальне протиріччя зумовлює необхідність для 

національних антимонопольних органів регулювати глобальні ринки за 

відсутності у світової спільноти держав політичної волі на створення 

наднаціонального механізму регулювання (наприклад, на кшталт СОТ або 

шляхом включення антимонопольної проблематики у сферу дії СОТ, як це 

передбачалося Гаванською хартією для Міжнародної торговельної 

організації) і пояснює ті основні тенденції розвитку державного 

регулювання конкуренції, які сьогодні спостерігаються.  

Прийняття «глобальної конкурентної політики» має бути відправним 

пунктом для регулювання економічної конкуренції на глобальному рівні, і 

має стати основою для такого регулювання. В доктрині можна виділити 

декілька підходів до вирішення проблеми правового регулювання 

конкурентної політики на світовому рівні. Так, Е. Фокс пропонує підхід, 

який полягає в тому, щоб держави прийняли власні законодавчі інструменти 

з метою втілення принципу екстериторіальної дії права конкуренції [375]. 

Насправді можна погодитись з цим підходом, який вже й закріплений в 

багатьох національних правових системах. К. Меессен пропонує доповнити 

національний рівень регулювання конкуренції існуванням наднаціональних 

інститутів, або навіть судом [446]. В цьому плані виключно правова система 

Євросоюзу скористалася даним підходом, і як буде досліджено пізніше, 

виробила унікальний правовий масив норм наднаціонального регулювання 

із наданням широких владних повноважень Комісії ЄС. В цілому, даний 

підхід є найбільш раціональним, що підтверджується ефективністю 

антимонопольної політики Євросоюзу. Однак, цей підхід поки що не 

відображений на рівні інших регіональних інтеграційних уторвень, й буде 
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вважатися занадто політизованим для універсального міжнародно-

правового механізму.  

Ще один підхід, запропонований В. Фікенстерном, полягає в тому, 

щоб національні правові механізми були доповнені механізмами співпраці в 

рамках діючих універсальних міжнародних організацій, як то в рамках ООН 

або СОТ. Він доводить навіть необхідність запровадження «єдиного 

конкурентного кодексу» [373 , 296 ]. Даний підхід реалізовується в світовій 

практиці, зокрема в рамках Міжнародної мережі з питань конкуренції 

(ММК) засобами «м’якого» права (soft law), бо вироблення «жорстких» 

міжнародно-правових норм не входить в коло міркувань великих держав в 

силу різних політико-економічних причин.  

Не дивлячись на можливі недосконалості наведених підходів 

міжнародно-правового регулювання світової конкуренції, варто відзначити, 

що міжнародне право може вплинути на національне регулювання 

конкуренції незалежно від того, чи має це регулювання транскордонний 

вимір. Першим проявом такого впливу є той факт, що міжнародне право 

встановлює зобов'язання щодо прийняття національних законів про 

конкуренцію, а другим проявом є можливість встановлювати міжнародні 

стандарти для національного конкурентного права або зобов'язувати 

узгодити національне регулювання шляхом гармонізації норм конкуренції. 

Методи гармонізації права та їх правова основа можуть бути різними. 

Гармонізація може виникати спонтанно і добровільно, на основі 

рекомендації організації, членом якої є держава, або на підставі договірних 

зобов'язань, що випливають з міжнародної угоди. У спонтанній та 

добровільній гармонізації відсутній елемент міжнародно-правового 

зобов’язання, тому у разі уніфікації в рамках рекомендацій цей процес 

можна охарактеризувати як гармонізацію засобами «м'якого права». Інший 

спосіб гармонізації є гармонізація на основі взаємних консультацій і 

співпраці без будь-яких додаткових інституцій та установ. 
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Будь-яка правова держава із потужною економікою має бути 

зацікавлена в механізмах захисту добросовісної конкуренції. В захисті 

економічної конкуренції мають бути зацікавлені ті національні економіки, 

де взагалі може виникати конкуренція, іншими словами, за умов ринкової 

економіки, як це чітко закріплено відповідно до принципів міжнародних 

економічних відносин у ст. 1 Хартії економічних прав та обов’язків держав 

(резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3281 1974 року [601]). При 

цьому принципи та цілі національної конкурентної політики можуть бути 

різними в тих чи інших країнах. Відмінності полягають навіть у завданнях 

самого конкурентного законодавства. Наприклад, за формулюванням 

Д. Вуд, в США метою конкурентного законодавства є покращення 

добробуту споживачів через заборону економічно неефективних транзакцій 

[531, 393].  

Відсутність уніфікованих чи гармонізованих норм з питань 

конкуренції також проявляється у різному регулюванні її аспектів та 

зумовлює відмінність у направленості захисту від викривленої конкуренції. 

Якщо в сфері заборони антиконкурентних угод та узгодженої практики 

існує консенсус в правовому регулюванні заборон «жорстких» картелів, то в 

інших аспектах такого консенсусу на рівні національного регулювання 

немає. Наприклад, розділ 2 Акту Шермана (США) проголошує заборону 

монополізації та спроби її запровадження, а ст. 102 Договору про 

функціонування Євросоюзу забороняє лише зловживання домінуючим 

становищем. Найбільш яскраві протиріччя стосуються контролю над 

злиттями. Так, зокрема Акт Клейтона (США) розглядає злиття як таке, що 

може істотно послабити конкуренцію, та як таке, що призводить до 

монополізації галузі (пункт 18 Акту), а в Євросоюзі Рада ЄС приймає 

регламент, відповідно до якого концентрація розглядається як така, що буде 

впливати на конкуренцію чи буде істотно ускладнювати ефективну 

конкуренцію на відповідному ринку або в значній його частині, зокрема в 

результаті виникнення або посилення домінуючого становища. 
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При існуванні таких протиріч досить важко казати про можливості 

гармонізації на світовому рівні. В цьому зв’язку досить цікавою є точка зору 

судді Д. Вуд, яка шукає обґрунтування необхідності узгодження для всіх, 

кому вигідна гармонізація законодавства про конкуренцію. Говорячи про 

здійснення операцій торговими підприємствами на глобальному або 

регіональному рівнях, Д. Вуд знаходить вигоду від гармонізації норм 

конкуренції тільки в сфері узгодження правил концентрації (злиття), тому 

що самі концентрації за загальним правилом не є забороненими, а лежать в 

площині зіткнення процесуальних норм різних юрисдикцій [531, 400]. 

Можна погодитись з думкою Д. Вуд, що, на відміну від злиттів, в інших 

сферах регулювання поведінки підприємств на ринку самі підприємства не 

зацікавлені в проведенні такої «світової» гармонізації. 

Варто відзначити, що більше 100 антимонопольних відомств держав 

світу в даний час беруть участь у Міжнародній мережі з питань конкуренції 

(International Competition Network, ICN). За своєю суттю ця організація, 

заснована в 2001 р. як результат пошуку компромісу між державами щодо 

запровадження міжнародного механізму регулювання конкуренції, 

розробляє рішення-рекомендації, що добровільно використовуються 

національними конкурентними органами (НКО), які є членами організації. 

Можна зазначити, що саме така співпраця в рамках «м'якого» права є більш 

реальною та перспективною [159, 146].  

Конкурентна політика стає об’єктом правового багатостороннього, а 

частіше двостороннього співробітництва. Так, зокрема, Євросоюз уклав ряд 

угод про двосторонню співпрацю з деякими третіми країнами (це, зокрема, 

США, Канада, Японія, Корея та Бразилія) [606; 607] з метою оптимізації 

отримання інформації і конкретних доказів про картелі, які розташовані за 

межами території ЄС, однак, при цьому, завдають Союзу збитки своєю 

антиконкурентною діяльністю. Так, наприклад, в силу положень угод між 

ЄС та США про співпрацю в питаннях розкриття картелів 1991 і 1998 рр. 

(угоди першого покоління), Європейська Комісія та антитрестові відомства 
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США, а саме – Міністерство юстиції і Федеральна торгова комісія, 

обмінюються між собою будь-якою значущою інформацією про картельні 

домовленості, що стали їм відомими і можуть зачіпати інтереси або США, 

або ЄС, а також допомагають один одному у правозастосовній діяльності. 

Разом з тим, ці міжнародні угоди про співробітництво не дозволяють 

Комісії розкривати конфіденційну інформацію, отриману від компаній в 

ході свого дослідження (як таке може мати місце між національними 

органами з питань конкуренції держав – членів ЄС та Єврокомісією в 

рамках Європейської конкурентної мережі), зважаючи на що, така співпраця 

з боку Комісії часто представляється заявою про відмову надання тієї чи 

іншої інформації в силу її конфіденційності. Для уникнення проблеми, в 

даний час мають місце пропозиції для втілення в нормативне поле «другого 

покоління» угод про співпрацю між ЄС і США, що дозволило б спростити 

обмін конфіденційною інформацією про компанії, які можуть брати участь 

у картельній змові. 

З метою отримання інформації про картельні змови, що можуть 

негативно позначитися на конкуренції в Союзі, Єврокомісія також 

співпрацює з безліччю міжнародних організацій та об'єднань, які не тільки 

обмінюються досвідом з питань підтримки конкуренції, але і в рамках яких 

досліджується наявність на глобальному ринку міжнародних картелів 

(наприклад, з Міжнародною мережею з питань конкуренції - ICN).  

Варто звернути увагу на той факт, що Комісія ЄС в одному із своїх 

щорічних звітів про конкуренту політику відзначила зв'язок між 

фінансовими кризами та станом конкуренції на ринку. Зокрема в 2011 р. 

Комісія зазначила [614], що фінансова криза істотно вплинула на реальний 

сектор економіки за рахунок зниження кредитування домашніх господарств 

і підприємств, з серйозними наслідками, що випливають в сфері інвестицій і 

зайнятості. Кілька держав-членів мали реалізувати заходи жорсткої економії 

і скорочення їх державних витрат, замість подальшого інвестування в 

заходи, спрямовані на оновлення економіки. Із відчуттям наслідків 
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фінансової кризи ЄС запровадив економічний пакет стимулюючих заходів 

для сприяння відновленню економіки, зокрема через гнучкий процес 

застосування режиму державної допомоги, щоб уникнути спотворення 

конкуренції. Дійсно, процедури державної допомоги, які стають конче 

необхідними особливо для банківського, фінансового та страхового 

секторів, потребують ретельного контролю для того, щоб внаслідок 

подолання кризи не був підірваний простір добросовісної конкуренції на 

ринку. 

 

1.4. Тенденції розвитку норм, що регулюють конкуренцію: 

співвідношення та консолідація національного та міжнародного 

правового регулювання  

Принципи політики захисту конкуренції уже не застосовуються на 

глобальному рівні, глобальні ринки часто обходять правила конкуренції з 

огляду на недосконалість антиконкурентного законодавства національних 

держав. За таких умов, забезпечення принципу захисту конкуренції на 

глобальному ринку може бути забезпечено лише за умови ефективної 

боротьби з такими антиконкурентними практиками, як антиконкурентні 

узгоджені дії або, як їх називають у всьому світі, змови чи картелі. Як 

відмічає А. Філіпенко, в процесі міжнародної координації економічної 

політики держав вже застосовуються не тільки тарифні інструменти, а й 

нетарифні обмеження, адміністративні санкції [298, 480], які 

опосередковано впливають на структуру ринку та мають на меті регулювати 

поведінку суб’єктів на ринку. Варто погодитись з його твердженням, що 

економічна глобалізація у більшій мірі детермінує перехід від 

двохсторонніх до багатосторонньої координації зовнішньоекономічної 

діяльності з метою оптимізації глобалізаційних процесів [298, 481].  

Сучасні глобалізаційні процеси стали одним із ключових чинників, які 

сприяли трансформації економічних і правових систем країн – членів 

Євросоюзу. Поглиблення економічної, торговельної, політичної 
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міждержавної інтеграції знайшло свій прояв і в розвиткові системи 

застосування конкурентних норм ЄС, в постійному удосконаленні 

нормативних актів співтовариства у цій сфері. 

В умовах глобалізації виникають явища, які раніше в принципі 

вважалися неможливими. Становлення внутрішньо глобальних відносин в 

межах уніполярності не проходить прямолінійно хоч б тому, що держави 

чинять опір девальвації їх суверенітету. Крім того, як свідчить ряд робіт 

останнього часу, глобалізація призводить, очевидно, не до уніфікації світу 

(як це раніше вважалося), а до перерозподілу його внутрішньої 

різноманітності [23, 66].  

На сучасному етапі розвитку світової економіки, що характеризується 

формуванням глобальних ринків і прискоренням науково-технічного 

прогресу, спостерігається сплеск інтересу держав до антимонопольної 

політики, порівнянний з тим, який відбувався наприкінці XIX ст., в момент 

її зародження та становлення законодавства, що заклав основи регулювання 

конкуренції.  

Процес глобалізації економіки має як позитивні, так і негативні 

сторони. З одного боку, глобалізація сприяє зниженню вартості окремих 

товарів і послуг, вільному переміщенню інформації, технологій через 

державні кордони, інвестуванню в економіки держав, що розвиваються. 

Однак, з іншого боку, вона може бути причиною появи потужних 

олігопольних чи монопольних утворень, які можуть займати домінуюче 

становище в окремих сферах світового господарства, встановлюючи свої 

ринкові закони або домовляючись між собою, іншими словами вдаючись до 

зловживання таким своїм становищем. Саме це, зокрема, як відзначає Т. 

Удалов, безперечно може призводити до обмеження, спотворення чи 

усунення конкуренції з деяких товарних ринків з усіма можливими 

негативними наслідками [163, 261]. Як зазначає вчений, особливо негативні 

наслідки від процесу глобалізації відчувають країни, в яких відсутній 

правовий механізм контролю за злиттям, або він є недосконалим. Таким 
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чином, одним із дієвих заходів у сфері запобігання негативним наслідкам 

від процесу глобалізації є глобалізація законодавства про захист 

економічної конкуренції, тобто зведення воєдино національних законів, що 

регулюють діяльність глобальних підприємств. Можна з впевненістю 

погодитись з такими постулатами вченого. Натомість, тут може мова йти не 

про «глобалізацію» конкурентного права, а про гармонізацію чи то спробу 

уніфікації національних законодавств держав світу про захист економічної 

конкуренції. На сьогоднішній день недостатньо розробленими є 

міжнародно-правові механізми регулювання конкуренції на глобальному 

світовому ринку, що є явною прогалиною в процесі бурхливого розвитку 

міжнародної торгівлі. В економіці, що стає дедалі більш інтернаціональною, 

відсутність єдиного підходу до регулювання діяльності та процесів злиття 

підприємств все помітніша в процесі вирішення проблемних питань 

конкуренції міжнародного рівня, зокрема тих, які зумовлені діяльністю та 

злиттям підприємств на транснаціональному рівні.  

У зв'язку з глобалізацією міжнародної торгівлі необхідно, щоб цей 

процес як природне економічне явище, відбувався в рамках міжнародного 

права. З одного боку, завданням міжнародного права є усунення перешкод 

на шляху міжнародної торгівлі, і тим самим така торгівля має додатковий 

ресурс розвитку, а з іншою боку право повинно захищати громадян, а також 

підприємців від негативних наслідків глобалізації торгівлі. На 

підтвердження цього варто навести цитату Рональда Коуза, лауреата 

Нобелівської премії в сфері економіки. Він визначав, що «функціонування 

ринків …. вимагає створення правових норм, які регулюють права та 

обов’язки тих, хто виконує угоди… Для розуміння всіх вигод 

торгівлі….повинні існувати юридична система та юридичний порядок» 

[127, 10]. 

Лібералізація торгівлі та усунення бар'єрів для торгівлі, що 

запроваджуються державами, виступають цілями міжнародних торгових 

угод, будь то багатосторонніх або двосторонніх. При цьому варто 



89 

 

підкреслити, що процес лібералізації торгівлі не слід плутати з процесом 

дерегуляції. Дерегуляція спрямована на обмеження ролі державного 

втручання, тоді як лібералізація має на меті створення недискримінаційного 

торговельного режиму із дотриманням конкурентного середовища. На 

сьогоднішній день в політиці конкуренції в державах світу не 

спостерігається процесу дерегулювання, навіть навпаки. А от процеси 

лібералізації дійсно мають місце та призводять до посилення конкуренції, 

як внутрішньої, так і зовнішньої. Регулювання процесів лібералізації 

повинно мати на меті створення ефективного конкурентного середовища 

для реалізації відповідних торговельних режимів.  

Можна припустити існування головних факторів та причин, які 

зумовлюють існування конкурентної політики на глобальному рівні. Серед 

них можна виділити, зокрема: по-перше, існування конкуренції з 

«іноземним елементом», тобто існування конкуренції між підприємствами 

різних юрисдикцій на одному національному ринку; по-друге, розмивання 

кордонів у підприємницькій діяльності, що проявляється у співпраці 

суб’єктів з різних держав, їх злитті чи інших формах концентрації; по-третє, 

власне глобалізацію торгівлі, що зумовлює конкуренцію за межами 

закритих інтеграційних утворень.  

В умовах глобалізації спостерігається трансформація державної 

політики у практично всіх напрямках регулювання: гармонізація основних 

інструментів впливу (світовий економічний простір стає все більш 

однорідним) і більший розвиток отримують вторинні інструменти, які й 

починають відігравати вирішальну роль. Дійсно, якщо припустити 

існування ієрархії інструментів державної політики за ступенем впливу на 

економіку, і при цьому інструменти, які надають найбільший ефект, мають 

скрізь однакове використання, то остаточний результат залежатиме від 

«вторинних» інструментів, які мають меншу ступінь впливу, від яких об'єкт 

регулювання раніше практично не залежав, так як його поведінка повністю 

визначалася відмінностями в застосуванні «первинних» інструментів. 
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Можна припустити, що саме тому в останні роки відбувається перетворення 

антимонопольної політики із «внутрішньої» економічної політики у 

важливий елемент міжнародних економічних відносин, складову частину 

державної зовнішньоекономічної стратегії.  

Антимонопольна політика вже досить давно є рівноправним 

елементом зовнішньоекономічних зв'язків de jure. Угоди, присвячені 

питанням конкуренції, укладалися у багатьох інтеграційних організаціях. 

Так, вже в ЄС у Римському договорі існувала глава «Правила конкуренції» 

(кол. ст. ст. 85–94), яка трансформувалася у всіх редакціях установчих 

договорів і посідає ключове місце нині в Лісабонському Договорі про 

функціонування Євросоюзу (ст. ст. 101–109). В окремій главі 15 Угоди про 

заснування НАФТА «Конкурентна політика, монополії і державні 

підприємства» висвітлені норми щодо заборони для монополій здійснювати 

зловживання своїм становищем на території іншої країни, також містяться 

ряд заборон при створенні державних підприємств, у т.ч. яким передаються 

владні повноваження. В рамках МЕРКОСУР діє Протокол про захист 

конкуренції в МЕРКОСУР (1996 р.). На рівні СНД був прийнятий в 1993 р. 

Міжурядовий договір про проведення узгодженої антимонопольної 

політики (в 2000 році був прийнятий в оновленій редакції, яку було 

доповнено «Положенням про взаємодію»). В даний час більшість країн 

світу, в тому числі країни Америки, Західної Європи, СНД, включаючи 

Росію, Балтії, Східної Європи, Азії, прийняли спеціальні закони в галузі 

захисту конкуренції. Ці закони мають різні найменування з урахуванням їх 

основних цілей, завдань, сфер регулювання – Закон про конкуренцію 

(Азербайджан, Албанія, Бельгія, Угорщина, Малайзія, Нідерланди, Франція 

та ін.), антитрестовський закон (Бразилія, Чилі), Федеральний закон про 

картелі та інші обмеження конкуренції (Швейцарія), Закон про скасування 

обмежень конкуренції (Німеччина) та ін. У деяких країнах прийнято відразу 

кілька законів. Так, в Сполученому Королівстві (Великобританії) діють 

Закон про монополії і контроль за діями, Закон про злиття і монополії, 
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Закон про конкуренцію; у Фінляндії – Закон про обмеження і конкуренцію, 

Закон кінцевого конкурентного впливу; у Кореї – Закон про монопольне 

регулювання та ринкову торгівлю, Закон про справедливу торгівлю тощо.  

Варто підкреслити, що в сучасних умовах транснаціоналізації торгівлі 

спостерігається конвергенція національних правових конкурентних 

середовищ за допомогою укладання міжнародних угод та включення до них 

спеціальних «клаузул» щодо регулювання конкуренції. При цьому слід 

повністю погодитись з думкою, яка наведена в нещодавно опублікованій 

монографії щодо зон вільної торгівлі [48]. Так, відмічається, що відмінності 

між американською та європейською моделями національного 

конкурентного регулювання проектуються й на міжнародні торговельні 

угоди, які укладаються з іншими країнами [48, 41]. Так, «горизонтальні 

принципи» конкурентної політики більш значущі для торговельних угод 

США. Останні надають перевагу конкурентним зобов’язанням саме у 

секторальних розділах на відміну від європейських угод, де акцентовано на 

спеціальному розділі з конкурентної політики. Якраз підхід включення так 

званих «клаузул про конкуренцію» є характерним для угоди про ЗВТ між 

ЄС та Україною. Й, нарешті, американські угоди виводять конкурентні 

зобов’язання з механізму розв’язання спорів. За свою логікою це 

пояснюється активним використанням доктрини впливу для обґрунтування 

екстериторіальності застосування національних норм щодо захисту 

конкуренції.  

Узагальнено, можемо запропонувати виділити такі чотири основні 

тенденції, які спостерігаються в світі в сфері розвитку антимонопольної 

політики [153]. По-перше, це тенденція до поширення антимонопольної 

політики на міжнародному рівні. Другою тенденцією є посилення 

національних норм щодо картелів (узгодженої практики серед конкурентів, 

саме яка є джерелом порушення добросовісної конкуренції на ринку). 

Третьою тенденцією представляється напрям введення на законодавчому 

рівні обмежень для держав (урядів) в частині надання пільг суб’єктам 
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конкурентних відносин, що за своєю суттю є обмеженням державної 

діяльності. Наступною тенденцією можна відзначити процес консолідації 

всіх інституційних механізмів з метою захисту конкуренції. Ця тенденція 

намітилася після 2011 р. в результаті появи рішень Європейського суду з 

прав людини щодо конкуренції, які виносилися в унісон з рішеннями Суду 

ЄС та рішеннями, винесеними Європейською комісією.  

Розглянемо ці тенденції більш детально, разом із їх практичним 

втіленням. В рамках першої тенденції – поширення антимонопольної 

політики на міжнародному рівні – слід зазначити, що в 2001 р. відбулася 

унікальна для міжнародних економічних відносин подія – виникла 

організація «Міжнародна мережа з питань конкуренції» (далі – ММК) 

(International Competition Network – ICN). Завданнями цієї організації є 

забезпечення антимонопольних органів регулярними контактами на 

неформальному рівні, посилення кооперації та конвергенція проведеної 

політики. Головною метою ММК стає зміцнення співробітництва та 

поступове зближення в першу чергу правозастосовної діяльності різних 

конкурентних відомств, які входять до складу ММК. Послідовність в 

правозастосовній політиці та уникнення непотрібних та зайвих 

адміністративних обтяжень служить на користь як інтересам споживачів, 

так і бізнесовим колам у всьому світі. На сьогоднішній день це єдиний 

міжнародний орган, що займається питаннями правозастосування 

антимонопольного законодавства. Членство в ній є добровільним і відкрито 

для будь-якого відомства, що відповідає за конкуренцію.  

Оскільки в ході глобалізації світової економіки інтенсифікуються 

міжнародні злиття і поглинання, необхідне схвалення угод конкурентними 

відомствами країн, в яких працюють компанії. Практика підтверджує, що 

відмінності у національному конкурентному (антимонопольному) праві 

держав призводять до певних труднощів при розгляді подібних питань. 

Тому існує необхідність глобальної уніфікації законодавства в сфері 

конкуренції, однак одночасно з цим відсутня політична воля щодо 
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вирішення даного питання. На першій конференції ММК у вересні 2002 р. 

було прийнято дві програмні рекомендації. В рамках першого Програмного 

Акту країни-члени зобов'язалися пропагувати і впроваджувати конкурентні 

засади в різні сфери економіки. Другий документ містить більш чіткі норми: 

рекомендації для прийняття рішень з економічної концентрації (злиттів 

компаній) і порядок взаємодії при цьому конкурентних відомств різних 

країн. Функціонування такої мережевої організації, що діє на основі 

горизонтальних зв'язків, в принципі, дозволяє в перспективі подолати 

відсутність зобов’язуючого наднаціонального регулювання. Однак 

рекомендаційність рішень, що приймаються, може й загальмовувати процес 

узгодження антимонопольних політик держав.  

Другою тенденцією розвитку антимонопольної політики є поступовий 

процес посилення національних норм щодо картелів. Варто відзначити, що 

дана тенденція була зумовлена прийняттям в 2004 р. Радою ОЕСР 

Рекомендацій щодо ефективних дій проти «злісних» картелів 

(Recommendation on Effective Action against Hard Core Cartels – C (98) 

35/FINAL). Даний документ містив положення щодо посилення санкцій по 

відношенню до картелів (точніше, «злісних картелів» (hard core cartels), 

тобто тих, які передбачають фіксацію цін або розділ ринків), посилення 

кооперації між відомствами країн-членів організації, визначення існуючих в 

законодавстві перешкод. Після цього протягом останніх років картелі були 

ключовим питанням на порядку денному всіх міжнародних форумів, що 

стосуються питань конкуренції. Серед основних механізмів, які набувають 

поширення, слід назвати посилення штрафів та введення програм 

звільнення від покарання для тих компаній, які дають свідчення в суді. 

Змінюються також і самі визначення узгоджених дій, що дозволяє 

трактувати їх більш широко як «паралельну поведінку», оскільки письмових 

угод учасники картелю, як правило, не укладають.  

Варто також відмітити, що дана тенденція також може мати 

продовження в сфері контролю над концентраціями або злиттями. Оскільки 
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в 2005 р. Рада ОЕСР затвердила Рекомендації з контролю над злиттями 

(Recommendation of the Council on Merger Review – C (2005) 34), можна 

очікувати, що в найближчі кілька років саме питання контролю економічної 

концентрації, гармонізації політик у цій сфері буде стояти на порядку 

денному основних країн світу.  

Третя тенденція розвитку антимонопольної політики, що в основному 

зводиться до контролю над державною допомогою, в принципі, не є 

характерною для антимонопольних органів, і була поширена в першу чергу 

в Європейському Союзі. Дійсно, ця політика не була розповсюдженою в 

країнах за межами Європейського Союзу. Однак, на сьогодні ми вже 

можемо констатувати поширення цієї тенденції й за його межами, що було 

зумовлено тим, що у 2004 р. експертами ЮНКТАД був запропонований 

«Модельний закон про конкуренцію», в якому в окремому розділі VII 

«Відносини між органом регулювання конкуренції та іншими урядовими 

органами, включаючи галузевих регуляторів» зафіксовано, що: «... 

регулювання інших органів влади, в т.ч. регіональних, особливо у сфері 

природних монополій, підлягає в попередньому узгодженні з 

антимонопольним органом, – тому що воно може обмежувати економічну 

свободу, створювати переваги для окремих фірм, обмежувати конкуренцію 

... Бар'єри для конкуренції, зумовлені адміністративним регулюванням, 

повинні оцінюватися антимонопольним органом з точки зору загальних 

економічних перспектив ...». У коментарях до цієї норми пояснюється, що в 

першу чергу мова йде про субсидії та пільги. За своєю суттю це відповідає 

цілям державної влади із федеральним територіальним устроєм, що, в 

принципі, пояснює існування таких норм в законодавстві Мексики, зокрема. 

В рамках Євросоюзу Комісія наділена широкими та виключними 

повноваженнями здійснювати моніторинг за наданням державних і 

регіональних субсидій держав-членів. Відповідно до рекомендацій 

ЮНКТАД цей досвід доцільно транспонувати в політику інших держав. 

Таким чином, можна припустити, що така тенденція також буде мати місце.  
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Четверта тенденція розвитку антимонопольної політики полягає в 

тому, що політику конкуренції можна розглядати з точки зору захисту прав 

людини на добросовісну конкуренцію на ринку. Економічні права і свободи 

людини також можна розглядати в контексті європейських механізмів 

захисту прав людини. Одним із стрижнів забезпечення функціонування 

лібералізації торгівлі та забезпечення функціонування свобод внутрішнього 

ринку Євросоюзу слугує принцип добросовісної конкуренції. 

З цього соціального генезису права на добросовісну конкуренції 

викристалізовується право на добросовісну конкуренцію, що належить всім 

учасникам ринку. В основному це є проявом соціальної спрямованості 

державної політики, що підтверджує основну ідею ордолібералізму [267; 51] 

у формуванні й регулюванні конкуренції. Ідеї ордолібералізму найяскравіше 

проявилися у формуванні принципу добросовісної конкуренції в праві 

Європейського Союзу, який на сьогоднішній день слугує єдиним прикладом 

наднаціонального регулювання конкурентних відносин в рамках 

внутрішнього ринку, а також за його межами за умови існування впливу на 

торгівлю між державами-членами.  

Право на добросовісну конкуренцію доцільно досліджувати з точки 

зору принципів права Євросоюзу, які сформульовані в установчих 

договорах. В теорії права Євросоюзу виділяють загальні та принципи, які 

виступають джерелами права Євросоюзу [120, 59]. Спеціальні, або галузеві, 

принципи стосуються діяльності Євросоюзу в окремих сферах. Так, 

зокрема, в економічній сфері, варто виділити принцип боротьби з 

дискримінацією (ст. 10 ДФЄС), захист прав споживачів (ст. 12 ДФЄС), 

принцип поваги до діяльності служб загальноекономічного розвитку (ст. 14 

ДФЄС) та ін.  

В преамбулі Хартії про основні права Євросоюзу 2000 р. у 

переглянутій версії 2007 р. визначено, що Євросоюз підтверджує права, що 

випливають, зокрема, із загальних для держав-членів конституційних 

традицій і міжнародних зобов'язань, а також з Європейської конвенції про 
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захист прав людини та основоположних свобод (Європейської конвенції про 

захист прав людини), із соціальних хартій, прийнятих Союзом та Радою 

Європи, а також із судової практики Суду Євросоюзу та ЄСПЛ.  

З нашої точки зору, вирішальним для розвитку європейської 

економічної інтеграції виступає принцип захисту ринкової економіки з 

метою ефективного функціонування внутрішнього ринку. У Римському 

договорі була включена норма, яка стала стрижнем формування 

внутрішнього ринку, що діє на основі добросовісної та не викривленої 

конкуренції. У ст. 3(1) § g визначалося, що однією з цілей Співтовариства 

(нині Союзу – К.C.) є «створення системи запобіжних заходів щодо 

забезпечення конкуренції на внутрішньому ринку» [542].  

За своєю суттю право на добросовісну конкуренцію має як 

економічний, так і соціальний аспект. З економічної точки зору правом на 

не викривлену (добросовісну) конкуренцію користуються суб’єкти 

господарювання. З цього випливають основні заборони їх антимонопольної 

поведінки, що висвітлені у ст. ст. 101 та 102 ДФЄС. Правом на добросовісну 

конкуренцію наділені і держави, які в своєму правовому регулюванні 

утримуються від надання неправомірних переваг певним суб’єктам чи 

виробництвам, що викривлюють чи загрожують викривленню конкуренції. 

Такі дії держав-членів визнаються несумісними із внутрішнім ринком 

відповідно до ст. 107 ДФЄС. Ще один аспект стосується зобов’язання 

національних монополій у забезпеченні усунення будь-якої дискримінації, 

що прямо передбачено у ст. 37 ДФЄС.  

Соціальний аспект права на добросовісну конкуренцію 

відображається в праві споживачів отримувати справедливі вигоди на 

внутрішньому ринку шляхом перебування у рівних умовах доступу до 

ринку товарів та/або послуг. Для забезпечення добросовісної конкуренції 

суб’єкти господарювання мають здійснювати правомірні справедливі 

заходи для залучення споживачів, а споживачі мають право отримувати 

вигоди з добросовісної конкурентної боротьби. Такий соціологічний підхід 
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був підтриманий судовою практикою. Суд ЄС у своєму рішенні у справі 

Glaxo Smith Kline [736] зазначив, що метою п. 1 ст. 101 ДФЄС є запобігання 

підприємств від дій, які б знижували добробут кінцевого споживача. 

Так, наприклад, 2011 р. став важливим роком для питань належної 

правової процедури, що стосуються інституційної структури ЄС, для 

застосування законодавства про конкуренцію. Так, Європейський суд з прав 

людини (ЄСПЛ) у справі Menarini [670] і Суд ЄС [718] підтвердили, що 

вони є єдиною інституційною основою для застосування законодавства про 

конкуренцію, в тому числі. При цьому вони спираються на повноваження 

єдиного адміністративного органу – Комісії ЄС, рішення якої підлягають 

юрисдикційному контролю та повному судовому розгляду. Саме цей факт 

поєднаності різних інституційних структур забезпечує адекватний захист 

основних прав осіб.  

При цьому варто відзначити, що тенденція до «соціалізації» політики 

конкуренції також проявляється в поступовому зближенні таких систем 

регулювання конкуренції як американська та європейська, які мають 

суперечливі цілі. Нами було доведено, що самі основні завдання цих двох 

систем різняться. Однак, одночасно з цим, за словами І. В. Бураковського, в 

останні 5–10 років в обох системах конкурентного регулювання 

відбуваються зміни, які можна дуже обережно назвати такими, що 

зближують США та ЄС у цій сфері [48, 40]. Частково можна погодитись з 

цією тезою у зв’язку з тим, що в США останнім часом почав проявлятися 

захист інтересів споживачів в конкурентній боротьбі. ЄС на противагу 

цьому запроваджує досить жорстку політику контролю та моніторингу за 

державною допомогою окремим регіонам, виносячи на перший план захист 

самого конкурентного середовища як такого. Дійсно, таке зближення двох 

конкурентних політик стає об’єктивно необхідним в умовах поглиблення 

взаємовідносин правових систем під впливом посилення міжнародної 

торгівлі, зменшення бар’єрів на шляху руху основних факторів виробництва 
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як у світовому масштабі в межах домовленостей ГАТТ–СОТ, так і на 

двосторонньому рівні між ЄС та США.  

Отже, підсумовуючи, слід наголосити на важливій та підсилюючій 

ролі інтеграційного об’єднання – Європейського Союзу – в умовах 

зростаючої ролі міжнародної торгівлі. Розроблені наднаціональні норми  ЄС 

стають модельними для інших країн, що віддзеркалюється, з одного боку, у 

процесі запозичення цих норм в національні правопорядки третіх країн,а з 

іншого – у поширенні практики екстериторіального застосування права ЄС. 

За своєю суттю ЄС слугує моделлю для проведення гармонізації 

національних режимів регулювання конкуренції [371; 439; 531].  

 

Висновки до розділу 1 

Поняття «конкуренція» є комплексним та міждисциплінарним 

поняттям. Конкуренція – це вихідна категорія, що характеризує ринкову 

економіку. Вона є динамічним процесом, що впливає на торгівлю на ринку 

як в межах держави, так і за її межами в світовому господарстві. З одного 

боку, вона виступає економічним механізмом регулювання пропорцій 

виробництва певного виду товарів, а з іншого – однією з умов 

функціонування ринку, наявності на ньому великої кількості незалежних 

виробників, покупців і продавців. Аналіз міждисциплінарних теорій поняття 

конкуренції призвів до необхідності дослідження конкуренції в широкому 

та вузькому аспекті. В широкому сенсі конкуренція являє собою боротьбу 

(змагальність) суб’єктів господарювання за переваги на ринку із 

використанням різноманітних методів. У вузькому сенсі, конкуренція являє 

собою саме ті форми змагальності, які обумовлені в законодавстві. Широке 

розуміння конкуренції є міждисциплінарним й охоплює в собі і економічні, 

і соціальні, і правові аспекти. Вузьке поняття конкуренції є більш 

формалізованим й базується на системі правил правомірної поведінки 

суб’єктів господарювання на ринку з метою недопущення викривлення 

конкуренції, тому і стає об’єктом даного дослідження.  
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Конкуренція виконує не тільки суто економічну функцію регулятора 

ринкових механізмів, а й соціальну функцію, яка відображається у здобутті 

позитивних переваг від конкуренції споживачами та досягнення добробуту 

населення через отримання справедливого ціноутворення та якісної 

продукції. Право на конкуренцію, по суті, являє собою узаконену 

можливість осіб при здійсненні ними господарської діяльності змагатися за 

допомогою здійснення самостійних дій з іншими суб'єктами 

підприємництва (конкурентами) за пріоритетне придбання його товарів 

(робіт, послуг) споживачами (покупцями). Однак, такі дії можуть 

обтяжуватися обмеженнями, що проявляються в тому, що способи і методи 

ведення конкурентної боротьби повинні бути допустимими, іншими 

словами не забороненими законодавством.   

Запропоновано проведення оригінального дослідження ролі 

конкуренції в різних економіко-правових течіях, які панували наприкінці 

ХІХ та в ХХ ст. Дослідження теорій лібералізму та кейнсіанства дозволив  

простежити зміну поглядів від класичного лібералізму, кейнсіанства до 

неолібералізму та відслідковується процес їх заміни з точки зору 

відношення до конкуренції на ринку. Зясовано, що по суті одночасно 

розвивалися лише два напрями економічної думки, об’єктом яких стала 

роль держави в регулюванні економіки – кейнсіанство та лібералізм. 

Представники кейнсіанства, а також його послідовники (неокейнсіанство та 

посткейнсіанство), виходили з обґрунтування необхідності активного 

державного втручання в економічні процеси. На противагу їм розвивалися 

ідеї неолібералізму, представники якого обґрунтовують ідею свободи 

конкурентної боротьби на ринку без активної участі держави. Економічна 

функція держави трансформується з активного регулятора економіки (за 

умов кейнсіанства) до функції забезпечення соціальної стабільності в 

суспільстві як умови нормального розвитку економіки (за умов 

неолібералізму). 



100 

 

Проведений теоретичний аналіз та узагальнення пануючих економіко-

правовий ідей ХІХ–ХХ ст. дозволяє прийти до висновку, що конкуренція 

може слугувати інструментом рівноваги в системі світового регулювання 

економічними процесами. При цьому метою конкурентного законодавства є 

ціль розвитку конкуренції як такої, незалежно від тих факторів, під впливом 

яких розвивалося правове регулювання конкуренції в різних правових 

системах. 

Правове регулювання конкуренції відображалося у його 

полісистемності, що втілилося в існуванні двох моделей регулювання 

ринкової конкуренції: американській й європейській. В американській 

моделі існує законодавство, спрямоване на заборону монополій, що включає 

тільки ряд норм про недобросовісну конкуренцію. В американській моделі 

антитрестовське законодавство спрямоване на заборону монополій, включає 

низку норм із захисту від недобросовісної конкуренції, яка є частиною 

антитрестівського законодавства. У європейській моделі законодавство, що 

забезпечує контроль за монополіями і спрямоване на боротьбу зі 

зловживаннями монополістичного характеру, співіснує із законодавством 

про недобросовісну конкуренцію.  

З метою простеження трансформації ролі правового регулювання 

конкуренції виділені два етапи становлення та формування регулювання 

конкуренції в національних законодавствах держав: етап попереднього 

несистемного (починаючи з давніх часів Римської імперії до ХVIII ст.) та 

етап системного формування правових норм, які регулюють конкуренцію 

(ХІХ – поч. ХХ ст.).  На етапі несистемного формування регулювання 

конкуренції з’являється доктринальне обґрунтування ролі конкуренції в 

умовах ринкової економіки із появою розрізнених поодиноких актів в 

національних правопорядках. На рубежі XIX–XX ст. відбувається 

формування системного уявлення про правові заходи регулювання 

конкуренції і монополії, системно об'єднуються правові норми навколо 

нового об'єкта – економічних відносин, пов'язаних з конкуренцією і 
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монополією. Даний етап пов’язаний передусім із становленням 

американського законодавства, в якому центральне місце займають Акт 

Шермана 1890 р. та Акт Клейтона 1914 р. В Європі в той же час виникали 

норми національного законодавства, які врегульовували певні аспекти 

обмеження торгівлі. При чому такі норми не були систематизовані, вони 

містилися в різних нормативно-правових актах, які регулювали не тільки 

господарські відносини, а й були передбачені кримінальними кодексами. За 

своєю суттю зароджуються дві моделі правового регулювання конкуренції – 

американська та європейська. Обидві передбачають створення спеціальних 

адміністративних відомств, уповноважених у сфері захисту конкуренції. 

Однак, якщо американська система більший акцент робить на заборону 

монополій, перелік яких поступово вдосконалюється, то європейська 

система спочатку формувалася як система контролю за ринковими 

об'єднаннями. 

Й тільки у ХХ ст. розпочинається процес становлення міжнародно-

правових механізмів у сфері конкуренції, нових інституційно-правових 

структур в галузі міжнародного економічного співробітництва, 

розширюється взаємодія держав на міжнародній арені. У цьому зв’язку 

Гаванська хартія 1948 р., яка так й не набула чинності,  стала першим 

правовим актом, що встановив міжнародні правила конкуренції. Зусилля, 

спрямовані на інтернаціоналізацію правил конкуренції, також 

простежувалися в рамках таких міжнародних організацій як ООН, ОЕСР, 

ЮНКТАД тощо. Проаналізовані двосторонні та багатосторонні угоди, 

укладені з метою регулювання конкуренції.  

Виділені чотири основні тенденції, які спостерігаються в світі в сфері 

розвитку антимонопольної політики. По-перше, це тенденція до поширення 

антимонопольної політики на міжнародному рівні, що простежується в 

активізації міжнародного співробітництва держав, зокрема в рамках 

спеціалізованої міжнародної організації – Міжнародної мережіз питань 

конкуренції. Другою тенденцією є посилення національних норм щодо 
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картелів (узгодженої практики серед конкурентів, саме яка є джерелом 

порушення добросовісної конкуренції на ринку). Третьою тенденцією 

представляється напрям введення на законодавчому рівні обмежень для 

держав (урядів) в частині надання пільг суб’єктам конкурентних відносин, 

що за своєю суттю є обмеженням державної діяльності. В національних 

законодавствах відбувається включення спеціальних норм щодо 

регулювання державної допомоги. Наступна тенденція проявляється у 

процесі консолідації всіх інституційних механізмів з метою захисту 

конкуренції. Ця тенденція намітилася після 2011 р. в результаті появи 

рішень Європейського суду з прав людини щодо захисту конкуренції, які 

виносилися в унісон з рішеннями Суду ЄС та рішеннями, винесеними 

Європейською комісією. 

У сучасних умовах транснаціоналізації торгівлі спостерігається 

конвергенція національних правових конкурентних середовищ за 

допомогою укладання міжнародних угод та включення до них спеціальних 

«клаузул» щодо регулювання конкуренції. Виділені основні доктринальні 

підходи щодо проблем міжнародно-правового регулювання конкуренції, які 

пропонують посилити екстериторіальність застосування національних норм 

Е.Фокс), створити міжнародну інституційну структур (К.Меесен), 

доповнити національні механізми міжнародними структурами в рамках 

ООН або СОТ (В.Фікенстерн). Єдиним прикладом міжнародно-правового 

регулювання конкуренції стає право Європейського Союзу, яке виробило 

чіткі правила конкуренції на наднаціональному рівні.  
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РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ 

РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ  

 

2.1. Еволюція становлення та розвитку правового регулювання 

конкуренції в Європейському Союзі 

Створення ЄЕС в 50-х рр. XX ст. з метою розвитку європейської 

економіки передбачало розвиток високого ступеня економічної інтеграції 

європейських держав, відкритість державних кордонів країн Європи для 

розвитку міжнародної торгівлі і більше вільної економічної взаємодії 

підприємців Європи на просторі Спільного ринку. 

Правила конкуренції в Євросоюзі розвивалися під істотним впливом 

соціально-політичних факторів. Одночасно із розвитком національних норм 

щодо регулювання конкуренції в державах – членах Євросоюзу внутрішній 

ринок потребував наднаціонального регулювання. Цілі національної 

антимонопольної політики держав – членів Євросоюзу істотно різняться, 

але створення та поступове еволюціонування внутрішнього ринку 

створюють основу для формування своєрідного їх консенсусу, що 

відповідає інтересам як Євросоюзу в цілому, так і його учасників. Відкриття 

кордонів зумовлювало уніфіковане регулювання правил конкуренції на 

ньому. Тому, не дивлячись на внесення змін до установчих договорів 

Євросоюзу протягом всього періоду існування європейського 

інтеграційного об’єднання, матеріальний зміст конкурентних норм 

залишився повністю незмінним. Ці норми є основоположними елементами 

загальної структури конкурентного права ЄС. Договір про функціонування 

Євросоюзу визначив, що «Союз наділений виключною компетенцією у 

сфері встановлення правил конкуренції, необхідних для функціонування 

внутрішнього ринку» (ст. 3 ДФЄС).  

У Європейському Союзі правове регулювання конкуренції почало 

бурхливо розвиватись практично з моменту його створення. Традиції 
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регулювання конкуренції в різних країнах відрізнялись одне від одного, але 

в основу конкурентного права ЄС було покладено картельне законодавство 

Німеччини [68; 319; 330; 384], яке, в свою чергу, зазнало значного впливу 

антимонопольного регулювання США.  

Питання еволюції розвитку правового регулювання конкуренції в 

Євросоюзі можна розглянути, виділяючи три основні фази еволюції 

антимонопольного права Євросоюзу. При цьому варто відзначити, що при 

аналізі фаз розвитку слід характеризувати їх у динаміці, а при аналізі 

передумов переходу однієї фази до іншої слід розкрити передумови такої 

видозміни.  

Перша фаза – засновницька – характеризується етапом становлення 

норм конкуренції в Євросоюзі. Даний період еволюції становить 

п'ятдесятирічний етап формування конкурентної політики. Із самого 

початку функціонування перших європейських інтеграційних утворень 

правила конкуренції висвітлювалися як основа створення у майбутньому 

внутрішнього ринку. 

Так, зокрема, у Договорі про заснування Європейського об’єднання 

вугілля та сталі (ЄОВС) у ст. 60 передбачалася можливість Верховного 

органу визначати дії, які підпадають під заборону, тобто такі, що завдають 

шкоди конкуренції на ринку, рішеннями, які приймаються після 

консультацій з Консультативним комітетом і Радою [661].  

У Римському договорі з’явилася норма, яка стає стрижнем 

формування спільного ринку, що діє на основі добросовісної та не 

викривленої конкуренції. У ст. 3(1) § g визначалося, що діяльність 

Співтовариства включає в себе «створення системи запобіжних заходів 

щодо забезпечення конкуренції на внутрішньому ринку» [34]. Іншими 

словами «ринкова економіка» та «не викривлена конкуренція» стають двома 

основоположними елементами структури Співтовариства. Причому ця 

норма продовжує існувати аж до Лісабонських договорів 2007 р., які набули 

чинності 2009 р.  
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Відповідно до наполягання Франції із переліку завдань Союзу була 

виключена вищезазначена стаття [490]. Однак її юридичний зміст 

залишився незмінним відповідно до Протоколу до Лісабонського Договору 

про функціонування Євросоюзу (ДФЄС) [44], який спеціально присвячений 

питанням конкуренції. Іншими словами, залишився незрозумілим сенс 

трансформації цієї норми, – можливо це було суто «політичним рішенням, 

реалізованим за допомогою перенесення юридичної норми з тексту 

установчого договору до тексту протоколу, юридична сила якого є 

аналогічною за норму договору» [440]. Принцип відкритої ринкової 

економіки тим не менше залишається однією з основ економічної системи 

Євросоюзу на підставі Протоколу та інших статей ДФЄС. Так, зокрема, ст. 3 

ДФЄС визначає виключну компетенцію Євросоюзу у встановленні правил 

конкуренції, необхідних для ефективного функціонування його 

внутрішнього ринку Євросоюзу. Політика конкуренції відіграє провідну 

роль у створенні та функціонуванні внутрішнього ринку відповідно до 

принципу відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією, що 

відображено у ст. 119 ДФЄС.  

Розвиток конкурентної політики був пов’язаний із розвитком трьох 

основних цілей, які були визначені Комісією у 1980 р.: збереження 

відкритості та уніфікованості ринку; підтримка такого рівня конкуренції, за 

якого б досягалися цілі Співтовариства; забезпечення рівноправності на 

ринку [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Головним критерієм 

модернізації антимонопольного права було усвідомлення необхідності 

зосередження на економічному підході до аналізу ринку. Можна сказати, 

що такий підхід був віддзеркалений у 2004 р. у Керівництві, виданому 

Комісією, щодо застосування ст. 101 (3) ДФЄС, де було зазначено, що 

положення щодо захисту конкуренції визначають порядок забезпечення 

добробуту споживачів [636, 13]. 

На виконання поставлених завдань в установчих договорах 

з’являється окремий розділ щодо правил конкуренції. У Римському 
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Договорі про заснування ЄЕС розділ v. містив ст. ст. 85-–99, норми яких 

залишаться незмінними до сьогодення.  

Маастрихтський договір про заснування Європейського 

Співтовариства (ДЄС) привнесе зміну нумерації даної секції нового Розділу 

VI (тоді вони стали ст. ст. 81–89). Таку нумерацію установчі договори 

збережуть і на етапі Амстердамського та Ніццького договорів. Лісабонський 

договір змінив їх нумерацію на ст. ст. 101–109 ДФЄС, додаючи окремий 

Протокол № 27 про питання внутрішнього ринку та конкуренції.  

У цілому, хоча правила конкуренції ЄС мали спочатку антитрестове 

забарвлення, політика конкуренції характеризувалася яскраво вираженою 

тенденцією до надмірного контролю та управління з боку Комісії. Це 

простежувалося у прийнятому ще у 1962 році Регламенті № 17 [648], 

відповідно до якого Комісія мала надзвичайно сильні централізовані 

повноваження щодо застосування колишньої ст. 81 (нині ст. 101 ДФЄС). 

Регламент базувався на попередньому повідомленні і централізованому 

схваленні угод Європейською Комісією. Регламент № 17 заклав систему 

контролю, котра вимагала, щоб про обмежувальні дії, які впливають на 

торгівлю між державами – членами ЄС, доповідали Єврокомісії для їх 

кваліфікації з метою звільнення від заборон. Таким чином, Комісію було 

наділено винятковою владою санкціонувати обмежувальні дії відповідно до 

умов п. 3 ст. 101 ДФЄС (тоді п. 3 ст. 81 ДЄС). Варто відзначити, що така 

система централізованого схвалення була необхідною й виявилася досить 

ефективною при становленні «культури конкуренції» в Європі, адже тоді, 

коли інтерпретація колишніх ст. 81 та ст. 82 ДЄС була ще не визначеною і 

коли Комісія робила спроби інтегрувати національні ринки, вони виявилися 

досить неоднорідними. Зазначимо, що протягом практично сорока років дії 

Регламенту № 17 Комісія ухвалила значну кількість одноосібних рішень із 

застосуванням критеріїв звільнення, зазначених у колишній ст. 81 ДЄС.  

Така централізована система надання виключень із заборон відповідно 

до п. 3 ст. 81 (нині п. 3 ст. 101 ДФЄС) проіснувала досить успішно до 2004 
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р. Однак, майбутній раунд найбільшого розширення Євросоюзу зумовив 

переоцінку системи повноважень в сфері контролю за конкуренцією.  

Перша фаза еволюції антимонопольного права Євросоюзу пов’язана 

передусім із прийняттям в 1962 р. першого в цій царині Регламенту № 17, 

який наділяв надпотужними наднаціональними повноваженнями Комісію. 

Комісія отримала право накладати штрафні санкції, які вираховувалися з 

розрахунку суми, що становить до 10 % річного обороту підприємств. 

Комісія широко використовує це право. Суд ЄС в цілому також підтримує 

політику Комісії. Штрафи носять адміністративний, а не кримінальний 

характер. Суд ЄС має необмежену юрисдикцію щодо апеляцій, які 

стосуються штрафів (кол. ст. 229 Договору про заснування ЄС, нині – 

ст. 261 ДФЄС). Крім того, Регламентом № 17 Комісія була уповноважена 

накладати штрафи на підприємства за порушення процесуальних норм 

(надання неправдивої інформації, відмова прийняти контроль, тощо) у 

розмірі до 1 % від річного обороту відповідного підприємства. Регламент № 

17 також запровадив повноваження Комісії ЄС накладати періодичні штрафні 

платежі (франц. – "astreintes"), щоб спонукати підприємство виконати 

розпорядження Комісії. Розмір періодичних штрафних платежів 

передбачений у Регламенті у розмірі максимум 5 % щоденного обороту 

підприємства за день затримки. Ці санкції також не носять кримінальний 

характер, а Суду ЄС надається необмежений контроль над ними. Слід окремо 

відзначити, що Комісія не має повноваження, що надається національними 

законодавствами антитрастовому органу, видавати розпорядження, які 

приписують призупинення або навіть припинення діяльності підприємства, 

яке було визнано порушником правил конкуренції. Отже, Комісія надає 

право національному антитрастовому органу спонукати підприємство-

порушника виконати зобов’язання.  

Варто відмітити, що такі повноваження Комісії залишаються 

незмінними і за новим Регламентом 1/2003. Яскравим підтвердженням 

активного використання даного права є накладення штрафів на суму більше 
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1 млрд. євро (наприклад, рішення Комісії проти Intel [672]).  

Ще однією характерною рисою є наділення Комісії виключними 

повноваженнями щодо надання виключень із заборонених 

антиконкурентних форм поведінки, яка викривлює або загрожує 

викривленню конкуренції на внутрішньому ринку. Йдеться, про виключне 

застосування нинішньої ст. 101 (п. 3) Комісією, яка стає єдиним центром 

формування політики конкуренції в Євросоюзі. При цьому на даному етапі 

не ставиться питання щодо ефективної реалізації нею свого виключного 

права. Як буде продемонстровано далі, питання про розробку загальних 

(блокових) виключень постане перед практичним застосуванням Комісією.  

Друга фаза еволюції пов’язана з нафтовою кризою та підписанням 

Єдиного Європейського Акту (ЄЄА). Саме так формулювали цю фазу такі 

вчені як Д. Гербер, Дж. Вейлер та А. Вайбрехт [527; 525]. З таким 

формулюванням можна й не погодитися з причини його неповноти. У 

всякому разі, вихідним критерієм для виділення наступного етапу еволюції 

є, перш за все, практика застосування норм конкуренції. Продовжуючи бути 

«двигуном» європейської інтеграції, Комісія вже не може контролювати всі 

правочини, що вчиняються в державах-членах. Так, тільки в перший рік 

набуття чинності Регламентом № 17 в 1963 р. Комісія отримала 36000 

повідомлень. Комісія пішла шляхом ініціювання прийняття регламентів про 

блокові виключення, які б уможливлювали вчинення певних правочинів, в 

яких вона не вбачає викривлення конкуренції. На виконання цього був 

прийнятий Регламент 2821/71 щодо застосування ст. 85 (п.3) (нині ст. 101 

(п.3)) до деяких категорій угод, рішень асоціації та узгодженої практики 

[656]. Даним регламентом Комісії було надано повноваження приймати так 

звані «регламенти щодо блокових виключень». Іншими словами, Комісія 

отримала право прийняти регламент, який містить узагальнені правила для 

підприємств щодо виключення із заборони, формуючи основні «чорні» та 

«сірі» вимоги до угод між підприємствами. Однак, у зв’язку з тим, що такі 

регламенти мали б бути формалізованими, суб’єкти господарювання все 
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одно не отримали б очікуваної свободи в своїх діях і змушені були б 

звертатися до Комісії. Більш того, Комісія на даному етапі все одно не 

виробила жодного такого регламенту про блокові виключення. Іншими 

словами, друга фаза еволюції характеризується складністю в процесі 

застосування норм конкуренції. За своєю суттю на даному етапі чітко 

простежується реалізація теорії німецького неолібералізму із ідеями 

«сильної держави». Кризовий стан економіки зумовлює перехід до 

жорсткого регулювання економічних процесів. Централізація 

наднаціональної влади у вигляді надзвичайних повноважень Комісії 

зумовлює активний процес застосування цих повноважень шляхом 

прийняття індивідуальних рішень на звернення підприємств та слідкування 

за економічними процесами в ЄС в даний період часу.  

Третю фазу еволюції антимонопольного права Євросоюзу в цілому 

можна охарактеризувати періодом після прийняття Єдиного Європейського 

Акту. При цьому вона стає найскладнішою, в якій спостерігаються 

найбільш кардинальні зміни правозастосування. Складність даного періоду 

полягає в тому, що на початку Комісія відвойовувала повноваження, 

приймаючи нові норми правового регулювання, а згодом вона їх 

видозмінює. Таким чином, саме дана фаза є за своєю суттю «еволюційною».  

Правила конкуренції у ХХІ ст. вже не можуть регулюватись 

положеннями Регламенту № 17, прийнятого ще у 1962 р., останні зміни до 

якого вносилися у 1999 р. Враховуючи поглиблення інтеграційних процесів 

і формування єдиного внутрішнього ринку, система регулювання 

конкуренції, що склалася, не в змозі була ефективно справлятися зі все 

зростаючою лавиною справ про порушення конкуренції. Тривалість 

розгляду Комісією справ, які стали складнішими та політично 

вмотивованими, досягала в середньому 10 років до ухвалення Комісією 

остаточного рішення. У Комісії не вистачало ні фінансових, ні матеріальних 

коштів, ні людських ресурсів, щоб чітко виконувати свої завдання в сфері 

конкуренції. Вона вимушена була вдаватися до практики адміністративних 
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(вмотивуючих) листів, породжуючи тим самим стан правової 

нестабільності. Все це стало поштовхом до реформування. Роботу над 

реформуванням було розпочато в кінці 90-х рр. ХХ століття а вже в кінці 

квітня 1999 р. Комісією було опубліковано «Білу книгу про модернізацію 

правил застосування ст. 81 та 82 ДЄС» (нині ст. ст. 101 та 102 ДФЄС). 

Розгалужений комплексний інформаційний пакет, так званий «пакет 

модернізації» (modernization package), роз’яснює питання тлумачення 

колишніх ст.ст. 81 та 82 ДЄС, порядок координації дій між Комісією ЄС та 

національними антитрастовими органами та національними судами.  

Всі аспекти реформування системи повноважень Комісії в сфері 

надання виключень із заборонених дій пов’язані, перш за все, із 

необхідністю перерозподілу повноважень Комісії та національних органів. 

Одним із факторів впливу на процеси модернізації конкурентної політики 

стає розширення Євросоюзу в 2004 р., з яким пов’язане набуття чинності 

нових норм щодо перерозподілу повноважень між наднаціональними 

інститутами Євросоюзу та національними органами і судами. Єврокомісія 

фактично передала частину своїх централізованих повноважень до 

національних органів, які відтепер зобов’язані уніфіковано застосовувати 

норми установчого договору Євросоюзу.  

У зв’язку з набуттям чинності Регламентом 1/2003 [639] (надалі 

Регламент) з 1 травня 2004 р. система надання вилучень підприємствам 

зазнала значних змін. П. 3 ст. 101 (ДФЄС та система вилучень, що була нею 

передбачена, набули прямої дії у правових системах держав-членів. 

Починаючи з 1 травня 2004 р. підприємства отримали право самостійно, без 

дозволу Єврокомісії (на відміну від попереднього Регламенту № 17 

підприємства не застосовували виключення) прямо застосовувати 

вилучення, передбачені п. 3 ст. 101 ДФЄС у відповідних випадках. Раніше 

діюча система дозволів (authorization system) передбачала, що для 

отримання права користуватися певним вилученням із заборон п. й ст. 101 

необхідною була попередня нотифікація угоди до Єврокомісії та отримання 
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підтвердження від неї щодо відповідності нотифікованої угоди критеріям, 

викладеним у п. 3 ст. 101. За умов нової системи (directly applicable 

exception system), підприємство, що укладає угоду, яка, на його думку, 

підпадатиме під заборону п. 1 ст. 101, має самостійно визначити чи 

дотримані вимоги п. 3 ст. 101, щоб можна було застосувати ст. 101 в цілому. 

При цьому ризик неправильного визначення відповідності комерційної 

угоди критеріям п. 3 ст. 101 цілком покладається на підприємства, які мають 

право звернутися до Комісії або національних антитрастових органів. Окрім 

цього, Комісія втратила монополію на застосування п. 3 ст. 101 ДФЄС.  

У зв’язку з тим, що новий Регламент 1/2003 замінив централізовану 

систему контролю на систему юридичного винятку із прямою дією, що 

ґрунтується на децентралізованій системі застосування правил конкуренції, 

Регламент надав Комісії важливі процесуальні повноваження для того, щоб 

сприяти встановленню порушень. 

Комісія має право на отримання інформації (ст. 18 Регламенту), яке 

може бути застосовано безпосередньо до підприємств. Здійснення цього 

права поділяється на два етапи. Спочатку Комісія надсилає відповідному 

підприємству запит на отримання інформації. У запиті необхідно вказати 

юридичну основу, мету та поінформувати адресата про штрафні санкції у разі 

надання ним невірної інформації. Підприємство не зобов'язане виконувати 

запит. Якщо підприємство не надає інформацію, Комісія приймає формальне 

рішення, в якому визначається необхідна інформація та кінцевий термін її 

надання.  

Окрім цього, Комісія має право на розслідування (ст. ст. 20, 21 

Регламенту), тобто право здійснити розслідування безпосередньо в головному 

офісі підприємства для того, щоб вивчати бухгалтерські книги та інші ділові 

записи, робити їх копії, вимагати усних пояснень на місці або відвідати будь-

які приміщення, території та засоби транспорту підприємства. Залежно від 

попереднього дозволу судового органу, що має юрисдикцію за місцем 

проживання (знаходження), повноваження інспекторів Комісії на 
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розслідування можуть бути поширені на інші приміщення, ніж ті, де 

підприємство проводить свою роботу, зокрема приватне житло керівництва і 

персоналу підприємства, якщо існує обґрунтована підозра, що там 

зберігаються документи професійного характеру. Інспектори Комісії мають 

також право опечатати приміщення або ділові документи підприємства та 

ставити будь-які запитання, що стосуються предмета або повноти 

розслідування.  

Якщо підприємство відмовляється дати згоду на розслідування, 

офіційні особи держави-члена, де воно проходить, зобов'язані надати 

допомогу інспекторам Комісії, для можливості виконання розслідування. 

Якщо підприємство чинить опір розслідуванню, інспектори Комісії можуть 

провести його за допомогою офіційних осіб держави-члена, в якій 

здійснюється розслідування. Підприємству заздалегідь надсилається 

повідомлення про такі візити з метою розслідування, а саме розслідування 

здійснюється за згоди з зацікавленим підприємством (добровільні 

розслідування), однак така згода не є попередньою умовою. Іноді для 

отримання результату розслідування необхідно провести несподівано, і Суд 

ЄС визнав законність таких дій. Відмова надати допомогу або вираження 

сумнівів щодо необхідності розслідування представляє собою порушення 

зобов'язань щодо Євросоюзу з боку відповідної держави-члена. 

І, нарешті, Комісія має право вивчення секторів економіки (ст. 17 

Регламенту). Воно полягає у загальному вивченні галузі економіки, 

обґрунтованому незадовільним розвитком торгівлі між державами-членами, 

нестабільністю цін чи негнучкими цінами або іншими обставинами 

економічного характеру, що можуть свідчити про існування обмежень 

конкуренції у цьому секторі економіки. Детально процедурні питання 

відображені у Регламенті Комісії 773/2004 від 7 квітня 2004 р. щодо порядку 

проведення процедур Комісією відповідно до статей 101 та 102 ДФЄС [622]. 

Регламент Ради 1/2003 скасував систему отримання попереднього 

дозволу шляхом повідомлення (notification) та замінив її системою 
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юридичного винятку. В результаті паралельна юрисдикція національних 

органів була поширена на здійснення положень про звільнення за ст. 101 (п.3) 

ДФЄС. Таким чином, звільнення може бути встановлено або Комісією, або 

національним судом чи антитрастовим органом. Підприємства, які є 

сторонами угоди, повинні пересвідчитися, на власну відповідальність, що 

договір є сумісним із конкурентними нормами ЄС. У кожній державі-члені 

існують власні норми відносно конкуренції. Більшість із цих норм було 

запроваджено після вступу в силу Римського Договору про ЄЕС, де вже були 

передбачені норми щодо конкуренції, але навіть ті держави-члени, що вже 

мали національні закони до цього моменту, адаптували свої законодавчі 

системи для приведення їх у відповідність до законодавства Співтовариства. 

Таким чином, можна стверджувати, що законодавство Співтовариства (а 

згодом і Євросоюзу) було взірцем, який було сприйнято, що привело до 

високого ступеня гармонізації національних законодавств. Можна навести 

приклад італійського закону 1990 р., який не тільки практично дослівно 

включає положення Договору, але також передбачає, що інтерпретація 

Договору, що її дає Суд ЄС, має обов'язковий характер при інтерпретації 

національного законодавства. Аналогічна ситуація спостерігалась у 

скандинавських країнах та країнах – кандидатах Центральної та Східної 

Європи. 

Оскільки на одних і тих самих територіях співіснують норми 

Євросоюзу та національні норми, важливо визначити, чи можуть вони 

застосовуватися в одній і тій же ситуації. Теоретично одна угода або одна 

поведінка, що пов'язана з домінуючим становищем, може регулюватися 

правом Євросоюзу та одним або більше відповідними внутрішніми 

законодавствами про конкуренцію. У Німеччині постійно застосовувалася 

теорія двох рівнів (“Zweischrankentheorie”), відповідно до якої угода, яка 

подолала заборону Союзу згідно зі ст. 101 (п.1) ДФЄС, повинна також 

подолати заборону, що існує в національному законодавстві, для того, щоб 

вона була дійсною у відповідній державі-члені. Суд ЄС постановив, що 



114 

 

відповідно до принципу верховенства права Євросоюзу над конфліктуючим з 

ним внутрішнім законом, національне законодавство про конкуренцію може 

застосовуватися до угоди тільки тоді, коли це не впливає негативно на 

однакове застосування законодавства Союзу в межах внутрішнього ринку 

(справа 14/68 Walt Wilhelm).  

Відповідно до Регламенту 1/2003 національні органи, застосовуючи 

національні правила конкуренції до угоди або до суб’єкта, що займає 

домінуючу позицію, що впливає на торгівлю між державами-членами, 

повинні паралельно розглядати справу з точки зору застосування ст. 101 або 

102 ДФЄС. Якщо застосування правил конкуренції Євросоюзу веде до 

висновку, що угода не може бути заборонена правом Євросоюзу, вона не 

може бути заборонена національним законодавством. Іншими словами, угода 

може бути заборонена за національним законодавством лише в тому випадку, 

коли вона також заборонена за правом Євросоюзу. Регламент 1/2003, по суті, 

поширює юрисдикцію національних органів на умови, за яких може бути 

надано звільнення відповідно до ст. 101 (п.3) ДФЄС. Він містить чіткі норми з 

цього приводу. Національні органи повинні взяти на себе суттєву частину 

завдань, які Комісія не може ефективно виконати, працюючи самостійно.  

Однак варто зазначити, що децентралізація тягне за собою ризик 

неуніфікованого застосування права Союзу, не кажучи вже про ризик судових 

проваджень щодо перегляду рішень. Тому, чітка ідентифікація положень 

Регламенту 1/2003, що стосуються співробітництва між Комісією та 

національними органами, є принципово важливою для функціонування 

системи.  

Регламент 1/2003 по-різному підходить до національних антитрастових 

органів та до національних судів. У першому випадку відносини між 

Комісією та національними органами характеризуються принципом тісної 

колегіальної співпраці, як це передбачено у ст. 11 Регламенту. Національні 

органи зобов'язані інформувати Комісію про всі випадки застосування ст. 101 

або 102 та, коли вони мають намір вимагати припинення порушення, 



115 

 

прийняття зобов’язань щодо скасування групового звільнення у конкретній 

справі, супроводжувати цю інформацію змістовною документацією.  

В інших випадках також є можливими факультативні консультації з 

Комісією. Децентралізація юрисдикції створює ризик здійснення паралельних 

проваджень та надання численних скарг відносно одного випадку. Для виходу 

з такої ситуації Регламент 1/2003 містить правило lis pendens (ст. 13 

Регламенту), відповідно до якого національний орган або Комісія мають 

право призупинити або навіть припинити провадження, якщо справа вже 

розглядається або попередньо перебувала на розгляді іншого органу [115]. У 

другому випадку стосовно кооперації з національними судами Регламент 

1/2003 (ст. 15) передбачає, що вони будуть уповноважені на отримання в своє 

розпорядження від Комісії будь-якої інформації щодо застосування ст. 101 

або 102 ДФЄС. Вони можуть також запросити думку Комісії з аспектів, що 

стосуються виконання правил конкуренції. Комісія матиме право надавати 

письмові спостереження та, за уповноваженням суду, усні зауваження в ході 

судового процесу. Такі ж права визнаються за антитрастовим органом 

держави-члена відповідно до суду його країни. З метою підготовки своїх 

зауважень, Комісія і національний орган можуть просити в національного 

суду надати їм інформацію і документи, що стосуються судового процесу. 

Крім того, Регламент 1/2003 передбачає, що національні антитрастові 

органи та суди не уповноважені приймати рішення, які вступають у 

конфлікт із рішеннями Комісії (ст. 16 Регламенту). Національні суди, які 

мають намір прийняти рішення, що вступають у конфлікт з рішеннями, 

прийняття яких передбачається Комісією, повинні відкласти слухання і 

зачекати на остаточне рішення Комісії. Разом з тим, ризик конфліктуючих 

рішень не може бути повністю виключений у системі, де органи, що 

відповідають за судовий контроль, відрізняються залежно від джерела 

рішення. Якщо рішення прийнято Комісією, Суд ЄС матиме повноваження. 

У разі прийняття рішення національним антитрастовим органом або судом, 

застосовується національна юрисдикція, яка визначається внутрішнім 
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законодавством. При цьому не слід, однак, забувати про уніфікуючий ефект 

рішень Суду ЄС, коли національні суди адресують попередні (преюдиційні) 

запити в рамках ст. 267 ДФЄС. 

В рамках третьої фази еволюції антимонопольного права Євросоюзу 

Комісія починає більше уваги приділяти правовому регулюванню 

концентрації, фокусується на виробленні норм щодо державної допомоги та 

системи державних закупівель, а також щодо діяльності державних 

монополій. Так, увінчався успіхом процес отримання виключних 

повноважень Комісією щодо контролю над концентраціями.  

Слід звернути увагу, що сталі незмінні норми установчого договору 

(ДФЄС) не стають перепоною для удосконалення та видозміни повноважень 

наднаціональних інститутів, а є правовою основою можливого розширення 

та поглиблення компетенції інститутів ЄС без необхідності внесення змін 

до установчих договорів. Це, зокрема, сталося із політикою контролю над 

концентрацією. Дана сфера не визначена окремо статтями ДФЄС, однак за 

майже 20 років наполегливого аргументування Єврокомісія довела 

необхідність прийняття окремого регламенту щодо контролю за 

концентрацією.  

Так, правове регулювання контролю за концентрацією в Євросоюзі 

пройшло досить тривалий шлях розвитку. Після Другої світової війни 

концентрація підприємств не розглядалася як проблема в Європі, яку 

необхідно було контролювати. Але вже Договір про ЄОВС містив окрему 

норму щодо концентрацій. В ст. 66 Договору про ЄОВС зазначалося, що 

Верховний орган був уповноважений надавати дозвіл на концентрацію, 

якщо запропонована транзакція не посилювала позиції зацікавлених осіб чи 

підприємств в такій мірі, що вони могли визначати ціни, контролювати чи 

обмежувати виробництво чи дистрибуцію певної продукції, а також 

перешкоджати ефективній конкуренції на значній частині ринку. Дана 

норма не увійшла до установчих договорів інших європейських 

Співтовариств.  
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Комісія ЄС довгий час намагалася поширити повноваження на сферу 

контролю за концентрацією, наголошуючи на тому, що тільки 

«загальноєвропейська політика щодо конкуренції зможе взяти на себе роль 

регулятора економічної діяльності в межах Співтовариства» [358]. Але 

початкові спроби Комісії не знайшли успіху, адже держави-члени вважали, 

що контроль за концентрацією є внутрішньою справою держави й не 

бажали передавати цю частину повноважень до наднаціональних інститутів 

Союзу. Зокрема, Франція була проти централізації повноважень контролю 

за концентраціями в руках одного органу та наполягала, щоб повноваження 

Єврокомісії обмежувалися. Першим кроком в цьому напрямку стало 

рішення Суду ЄС у справі Continental Can Со [704], яке надало Комісії ЄС 

право здійснювати контроль за концентраціями, спираючись на статтю 82 

ДЄС (нині ст. 102 ДФЄС). В цій справі було аргументовано, що отримання 

контролю однією компанією над іншою, які обидві вже займають 

домінуюче ставище, може спричинити їх майбутнє зловживання, що прямо 

заборонено ст. 82 ДЄС (нині ст. 102 ДФС). Посилення домінуючого 

становища могло бути зловживанням, незалежно від того, яким чином було 

досягнуто це посилення. Таким чином, Суд ЄС підтвердив рішення Комісії 

та правильність застосування нею статті 82 ДЄС щодо зловживання 

домінуючим становищем шляхом концентрації, яке веде до монополізації, 

стосовно компанії Continental Can Со, яка, на думку Комісії, зловживала 

своїм домінуючим становищем, викупивши акції одного із своїх головних 

потенційних конкурентів, таким чином, зміцнивши своє панування та 

фактично ліквідувавши конкуренцію на ринку відповідних товарів.  

У 1973 р. Єврокомісія направила до Ради пропозицію щодо 

врегулювання питання контролю за концентраціями, однак пропозиція 

Комісії не отримала значної підтримки в Раді. Процес переговорів між 

Єврокомісією та Радою тривав 16 років, при цьому позиції різних країн 

були різними. Так, зокрема, Німеччина активно підтримувала Комісію з 

ідеєю «єдиного повідомлення», що пояснюється досить жорсткими 
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правовими основами національного картельного законодавства цієї країни. 

До позиції Німеччини приєднувалися Данія та країни Бенілюкс. 

Великобританія, Франція та Італія, навпаки, виступали проти наділення 

Єврокомісії виключними повноваженнями, вважаючи, що Комісія може 

прийняти рішення, які зашкодять важливим національним галузям 

промисловості. Такі протиріччя існували аж доки у 1989 році не був 

схвалений «компромісний» Регламент № 4064/89 [643], який вперше надав 

конкретне визначення концентрації. Ще одним надзвичайно важливим 

моментом Регламенту стало запровадження принципу єдиного 

повідомлення («one-stop-shop» approach), за якого концентрації між 

великими компаніями, що підпадали під дію Регламенту 4064/89, 

звільнялися від необхідності отримання численних дозволів конкурентних 

відомств різних держав – членів ЄС. Принцип єдиного повідомлення 

продовжує діяти і сьогодні і є чітким розмежуванням юрисдикції між 

національними конкурентними відомствами та Комісією. Отже, прийняття 

Регламенту 4064/89 знаменує зародження нового інституту 

антимонопольного права Євросоюзу, який логічно випливає із ст. ст. 101 та 

102 ДФЄС. 

В сфері контролю за концентрацією 2004 р. стає роком реформування. 

Це пов’язано з тим, що на заміну зазначеного Регламенту 4064/89 був 

прийнятий Регламент 139/2004 [641], який в основу аналізу ринку ставить 

економічні показники впливу потенційних суб’єктів, що об’єднуються. 

Прийняття нового Регламенту було спричинено необхідністю перегляду та 

вдосконалення юрисдикційних, процесуальних та матеріальних положень 

попереднього регламенту. Загалом, Регламент 139/2004 вдосконалив 

існуючий механізм контролю за концентрацією, забезпечивши ЄС сучасною 

«більш гнучкою» [8] та ефективною системою контролю.  

На думку А. Вайтбрехта [527],
 

конкурентне право ЄС, зокрема, 

контроль за концентраціями після реформи 2004 р. являє собою одну із 

передових систем у світі. Фактично відповідно до нового регламенту 
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відбувся перехід від тесту на домінування (Dominance test) до тесту на 

суттєве обмеження конкуренції (Significant Impediment of Effective 

Competition test). Визначаючи такі зміни в правовому аналізі контролю за 

концентрацією, тут можна спостерігати процес об’єднання економічних та 

правових показників щодо застосування як ст. 101, так й ст. 102 ДФЄС.  

Усвідомлюючи, що конкуренції загрожують не тільки правочини 

суб’єктів господарювання, Комісія готує правову базу для регулювання 

поведінки держави як порушника норм конкуренції. В результаті був 

прийнятий Регламент № 659/1999 [645], що уможливлює виключний 

контроль Комісії за схемами допомоги, що надається з державних ресурсів. 

Згодом, в 2006 році Комісія приймає Регламент № 1998/2006 [619], який 

звільняє від системи контролю таку державну допомогу, яка не спричиняє 

впливу на внутрішній ринок та на торгівлю між державами-членами. У 

зв’язку з тим, що його термін дії закінчився в грудні 2013 р., на його заміну 

був прийнятий новий Регламент (ЄС) № 1407/2013 від 18 грудня 2013 р. 

[618]. Окрім того, 2012 р. Комісія присвятила питанням вивчення 

можливості модернізації механізму надання державної допомоги, особливо 

системі блокових виключень із несумісними схемами такої допомоги [638], 

починаючи висвітлювати ці питання в актах «м’якого» права (“soft law”) 

[498; 491]. Вже на сьогодні в рамках «модернізаційного пакету» прийнятий 

регламент про незначну допомогу (de minimis aid), який вже згадувався 

вище, Регламент (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року [628] про блокові 

виключення із принципу несумісності державної допомоги. Вони слугують 

новим механізмом для відкриття державних ресурсів в процесі розбудови та 

підтримання ринкової економіки. За своєю суттю процеси реформи мають 

на меті розширити можливості для визнання певних типів державної 

допомоги сумісною з внутрішнім ринком ЄС.  

Варто виділити ще одну тенденцію в розвитку правового регулювання 

конкуренції – міжнародно-правове регулювання між Євросоюзом та третіми 

країнами. Тенденція до укладання спеціальних міжнародних угод зумовлює 
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необхідність узгодження конфліктів юрисдикцій при здійсненні 

транснаціональних правочинів. Можна виділити угоди, які були укладені з 

Канадою в 1999 р. [606] та Японією в 2003 р. [607]. Окрім цього, майже всі 

укладені Євросоюзом угоди про асоціацію містять спеціальні положення 

щодо регулювання конкуренції, при цьому ці норми є ідентичними до норм 

установчих договорів ЄС.  

Аналізуючи основні передумови еволюції антимонопольного права в 

Євросоюзі та фактори, які вплинули на розвиток правових інструментів 

регулювання конкуренції, варто виділити основні з них. Основною 

характеристикою норм конкуренції в ЄС є їх сталість та незмінність із 

динамічністю їх застосування. Розширення компетенції Єврокомісії має 

своїм наслідком отримання нею повного контролю за концентраціями 

«європейського масштабу». В процесі застосування норм установчих 

договорів відбулася зміна централізованого контролю за їх застосуванням з 

боку Комісії до децентралізованої системи та т.зв. «саморегулювання» 

суб’єктами своїх прав та свобод щодо укладання договорів й угод.  

Виокремлення цих трьох фаз еволюції правового регулювання 

конкуренції в Євросоюзі є умовним та може піддаватися критиці, 

доповнюватися більш сучасними механізмами удосконалення. Однак, таке 

бачення є найбільшим узагальненням кардинальних змін та реформ системи 

контролю за належним рівнем конкуренції як одного з основних принципів 

ефективного функціонування внутрішнього ринку на засадах відкритості 

ринкової економіки. Трансформація правових інструментів регулювання 

конкуренції, які залишаються за своєю природою наднаціональними, 

приводить до появи нових явищ в антимонопольному праві Євросоюзу: 

децентралізації контролю за правозастосуванням, саморегулювання на 

основі уніфікованого застосування норм права Євросоюзу, 

«економізованого» підходу до аналізу потенційних порушень норм права 

Євросоюзу.  

З нашої точки зору, видозміна правозастосування норм щодо охорони 
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конкуренції стало результатом посилення диспозитивного правового 

регулювання конкуренції, що за своєю суттю узгоджується із іншими 

особливостями політичної організації Європейського Союзу, зокрема, з 

істотним значенням концепції громадянського суспільства, яка, в свою 

чергу, передбачає розвиток механізмів саморегулювання в різних сферах 

суспільних відносин і особисту відповідальність суб’єктів господарювання 

за їх поведінку на ринку і дотримання антимонопольних норм.  

Створення механізмів охорони конкурентного середовища, 

адекватних сучасним глобальним процесам в економіці, соціальній сфері та 

праві, передбачає тісну міжнародну співпрацю і взаємну рецепцію 

учасниками цих процесів як норм антимонопольного права, так і 

сформованої антимонопольної правозастосовної практики. Об'єктивною 

умовою успіху створення одноманітних моделей правового регулювання у 

сфері антимонопольного права є досягнення певного ступеня економічної 

взаємозалежності між державами як на регіональному, так і на 

міжрегіональному рівні. У цьому плані, вважаємо, що позитивний досвід 

Європейського Союзу, зокрема, регіональної гармонізації правового 

регулювання в ряді сфер суспільних відносин, може виявитися надзвичайно 

корисним для подальшого розвитку міжнародного співробітництва в галузі 

охорони конкуренції і можливого формування міжнародного 

антимонопольного права як самостійної галузі права. 

Досліджуючи розвиток норм конкуренції, варто відзначити, що 

незмінність матеріального змісту установчих договорів не впливає на їх 

сталість в процесі застосування інститутами Євросоюзу та національними 

органами. Ці норми становлять основи конкурентної політики Євросоюзу, 

яка є однією з найстаріших сфер внутрішньополітичної діяльності Союзу з 

надзвичайно широкими повноваженнями його інститутів. Слід окремо 

відмітити, що така сталість норм підкреслює стабільність їх застосування 

інститутами Євросоюзу, з одного боку, а з іншого боку, демонструє 

можливість розширення та поглиблення компетенції інститутів ЄС без 
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необхідності внесення змін до установчих договорів. Як зокрема, це сталося 

із політикою контролю над концентрацією. Дана сфера не визначена окремо 

статтями ДФЄС, однак за майже 20 років наполегливого аргументування 

Європейська комісія довела необхідність прийняття окремого регламенту 

щодо контролю за концентрацією. 

 

2.2. Генеза галузі права конкуренції Європейського Союзу  

Дослідження еволюції правового регулювання відносин,що пов’язані 

із конкуренцією на ринку, зумовлюють появу окремої правової галузі. В 

праві Єврпейського Союзу спостерігається чітке розмежування галузей, на 

які наголошує в підручнику В.Муравйов [120, 30]. Сукупність правових 

норм, які регулюють відносини пов’язані із конкуренцією на ринку, та які 

визначають повноваження інститутів ЄС дають змогу прийти до висновку, 

що в праві Євросоюзу існує відносно самостійна сукупність норм права, які 

регулюють однорідну сферу суспільних відносин і мають властивий для них 

режим правового регулювання. Таким чином, сукупність норм права 

Євросоюзу, які регулюють відносини в сфері конкуренції, можна визначити 

як право конкуренції ЄС (EU Competition Law). При чому західна доктрина 

дотримується безапеляційної точки зору щодо існування такої галузі права, 

про що свідчать численні підручники, навчальні посібники та наукові 

здобутки таких вчених як, зокрема, Дж. Алісон, І. ван Баель, І. Бент, 

Ф. Вогелар, В. Воутер, Р. Віш, Д. Герадін, Д. Гойдер, М. Грілло, 

С. Грінфогель, А. Джонс, А. Езрачі, Дж. Кларке, В. Кора, Х.А. Косма, 

І. Ліанос, І. Махер, Дж. Монті, М. Мотта, Б. Реудер, Л. Ріттер, В. Роджер, 

А. Саїд, В. ван Темаат, С. Тоблер,  Ф. Шерер, Дж. Чайлд  тощо [330; 331; 

347; 369; 381; 383; 394; 416; 422; 423; 424; 425; 440; 454; 456; 484; 487; 517; 

520; 529].  

Предметом правового регулювання виступають суспільні відносини 

суб’єктів права Євросоюзу щодо недопущення викривлення або обмеження 

конкуренції на внутрішньому ринку Євросоюзу. Конкуренція в межах 
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внутрішнього ринку Євросоюзу може бути спотворена як через 

антиконкурентні дії держав-членів (державні субсидії тощо), так і через дії 

окремих підприємств (поділ ринку, зловживання домінуючим становищем 

тощо). Тому право конкуренції ЄС спрямоване на врегулювання відповідної 

діяльності як держав-членів, так і окремих підприємств. Крім того, норми 

права Євросоюзу щодо регулювання конкуренції можуть бути застосовані 

до підприємств третіх країн.  

Способами правового регулювання виступають дозволи, зобов’язання, 

заборони та рекомендації, які уповноважені приймати інститути Євросоюзу 

в межах своїх повноважень. Основними методами правового регулювання в 

антимонопольному праві виступають імперативний та рекомендаційний. 

При цьому варто відзначити, що переважна більшість відносин регулюється 

наднаціональними імперативними методами, якими уповноважені 

інститути, зокрема Комісія, для регулювання відносин між суб’єктами 

господарської діяльності (підприємствами) в сфері регулювання конкуренції 

на ринку. Для доказу цього слід звернути увагу, сфера регулювання правил 

конкуренції в ЄС врегульована тільки регламентами. Тільки проект однієї 

директиви зараз обговорюється в Комісії щодо відшкодування збитків [655]. 

Насамперед в праві ЄС відсутній чіткий розподіл на галузі права,який він 

приманний вітчизняному законодавстві. Це пов’язана передусім з 

секторальним регулювання відносин в конкретній сфері. Слід погодитись з 

такою точкою зору, зокрема П.Грег, Г.де Бурка, К.Ленаертс тощо [347; 380; 

394; 433]. Джерелом розмежування відповідних сфер регулювання відносин 

є відповідні статті розділів установчих договорів – Договору про Євросоюз 

та Договору про функціонування ЄС (ДФЄС). Правовому регулюванню 

конкуренції в ЄС присвячений окремий Розділ VII ДФЄС «Правила 

конкуренції» - ст. ст. 101–109 ДФЄС.    

Варто звернутися до думок зарубіжних вчених про найменування 

такої сфери відносин, яку слід виокремити в окрему галузь права. В силу 

відмінностей між актами конкурентного права різних держав і практикою їх 
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застосування в рамках тих чи інших правових систем термін «конкурентне 

право» залишається багатозначним. У зарубіжних юристів не склалося 

єдиної позиції з питання про поняття конкурентного права, хоча сам цей 

термін використовується іноземними фахівцями (насамперед 

європейськими) досить часто, зокрема Р.Віш, І.Бент, А.Ерзачі,  Д.Герадін, 

Д.Гойдер, В.Кора, М.Мотта  [268; 302; 331; 369; 366; 381; 383; 425; 456; 

529]. Виходячи з цілей правового регулювання, термін «конкурентне право» 

у закордонній доктрині охоплює або вузький (закони, спрямовані проти 

поведінки, що обмежує конкуренцію: antitrust laws, Kartellrecht), або більш 

широке коло законів (включаючи законодавство проти недобросовісної 

конкуренції), повністю або частково присвячених захисту конкуренції. В 

одних державах регламентація протидії недобросовісній конкуренції 

здійснюється в рамках антимонопольного (антитрестівського) 

законодавства, як, наприклад, в США, в інших – на основі самостійних 

джерел: у спеціальному законодавстві про недобросовісну конкуренцію або 

навіть на основі загальних норм цивільного (торгового) права. Зауважимо, 

що якщо деякі країни, наприклад, США, Росія, включають механізми 

протидії недобросовісній конкуренції в антимонопольне (антитрестовські) 

законодавство, то, наприклад, німецькі юристи відрізняють від 

законодавства проти недобросовісної конкуренції антимонопольне право, 

спрямоване проти обмеження вільної конкуренції за допомогою картелів 

або узгоджених дій конкурентів. Обидві галузі законодавства 

(антимонопольне право та законодавство проти недобросовісної 

конкуренції) позначаються в Німеччині одним терміном - «законодавство 

про конкуренцію». У Франції також проводиться чітка межа між 

законодавством про недобросовісну конкуренцію і нормами 

антимонопольного права (припинення обмежувальної конкурентної 

практики). Наприклад, Н.Михайлова, Д.Петров, Д.Хохлов вказують і на 

інше розуміння французькими юристами конкурентного права, що включає 

всі норми, спрямовані на регулювання конкуренції [263; 268; 302]. Так, 
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зокрема, західноєвропейські та американські вчені писали про те, що сама 

назва даної галузі в окремих країнах (антимопольне право, право про 

обмежувальну практику, антитрестовське законодавство) не завжди точно 

відображає її сутність [206, 79]. Наприклад, американські юристи 

(наприклад, М.Якобс, А.Якемін тощо [413; 414]) відмічають, що 

антитрестовське законодавство (antitrust law) має більш доцільну назву 

procompetitive law, так як його головна мета не вигода для споживачів й не 

підвищення ефективності виробництва, – головною метою американського 

законодавства є збереження конкуренції, яка управляє ринковою 

економікою. Для Європейського Союзу прийнятим є застосування терміну 

«правила про конкуренцію», виходячи з норм установчого договору, де 

згруповані в окремий підрозділ ці норми [120]. При цьому саме це поняття є 

найбільш широким, що передбачає включення норм щодо забезпечення 

конкурентної політики, заборони антимонопольних угод, контролю над 

концентраціями, нагляду за державною допомогою тощо.  

В українській доктрині вживається різна термінологія. Так, первісно, 

було застосовано термін «антимонопольне законодавство», хоча деякі вчені 

його використовують й надалі (зокрема, Ю. Є. Петруня [113]). В цьому 

сенсі «антимонопольне регулювання» означає регулювання обмеження 

монополій та їхньої влади, створення конкурентного середовища, підтримка 

дрібного бізнесу та сприяння йому. Найсуворіше антимонопольний закон 

контролює горизонтальні злиття, тобто об`єднання підприємств, які 

виробляють однотипні товари і послуги, що призводить до монополізації 

галузі. Для української доктрини поява даного терміна пояснюється тим, що 

на початку 90-х рр. ХХ ст. головний наголос у вітчизняній антимонопольній 

політиці робився на подоланні й обмеженні монополізму, що було пов'язано 

з пануванням у тодішній українській економіці монополій як спадку 

колишнього соціалістичного господарства. Економічна політика України в 

той період закономірно набула форми антимонопольної політики. Після 

проведення радикальних реформ, приватизації та демонополізації ситуація у 
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сфері конкурентних відносин в Україні кардинально змінилася. У нових 

соціально-економічних умовах основною проблемою антимонопольної 

політики стало не просто формальне усунення монополізму, а створення 

ефективного конкурентного середовища, здатного забезпечити стале 

економічне зростання і стабільне підвищення життєвого рівня народу. 

Наголос у здійсненні антимонопольної політики в Україні на початку XXI 

ст. переноситься з подолання та обмеження монополізму на захист 

економічної конкуренції. Основним змістом сучасного етапу 

антимонопольної політики в Україні є захист уже створеного конкурентного 

середовища, підвищення ефективності функціонування існуючих 

конкурентних відносин. 

Це призвело до трансформації антимонопольної політики держави у 

конкурентну політику, а антимонопольне законодавство – в конкурентне 

законодавство. З'являється термін «конкурентне право», що широко 

використовується Т. Г. Удаловим [163], С. С. Валітовим [12] тощо. В роботі 

Н. М. Корчак наводиться окреме місце конкурентного права в системі права 

України [63]. При цьому слід повністю погодитись з тією точкою зору, що 

проблема галузевої структури права ніколи не може бути вирішено, 

особливо тих «міждисциплінарних» систем регулювання відносин, які тісно 

пов'язані з іншими вже усталеними галузями права, як господарське, 

цивільне чи адміністративне.  

В дослідженні О. Л. Чернелевської автор обґрунтувала виділення 

комплексного правового інституту захисту конкуренції в системі 

господарського права і конкурентного законодавства в системі 

господарського законодавства [169, 5]. При цьому під системою 

конкурентного законодавства вона розуміє сукупність актів законодавства, 

які регулюють конкурентні відносини суб’єктів господарювання. 

Погоджуючись із цим визначенням слід уточнити, що дана система норм 

тісно взаємопов’язана не тільки із господарським законодавством, а й з 

адміністративним. В працях вітчизняних науковців також почав 
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використовуватися термін «конкуренційне право». Започаткував його 

колишній Заступник голови Антимонопольного комітету України, вчений і 

практик О. І. Мельниченко [261]. Він відстоює застосування самого такого 

терміну, бо він віддзеркалює особливості правозастосування в цій сфері 

[76]. Таким чином, найбільш часто вживаними у сучасній вітчизняній науці 

й практиці є два вищезазначені терміни, які за своєю суттю та наповненням 

норм не відрізняються. Натомість вважаємо необхідним надати уточнення 

щодо їх застосування. «Конкурентний» відображає якість конкретних 

економічних відносин та їхніх похідних з огляду на конкуренцію в 

економічному, соціальному, політичному та правовому сенсах. В даному 

аспекті «конкурентними» можуть бути відносини на ринку, товари, що 

виробляються різними товаровиробниками, поведінка на ринку та в 

суспільстві, політичні концепції, норми законодавства, що суперечливо 

регулюють той самий предмет регулювання, тощо. Термін 

«конкуренційний» стосується явища конкуренції як такої, який предметом 

мовлення/дослідження має власне явище конкуренції, без огляду на 

конкретні економічні / соціальні / політичні / правничі відносини / колізії.  

На законодавчому рівні застосовується термін «антимонопольно-

конкурентне законодавство», під яким розуміється законодавство, що 

регулює відносини, які виникають у зв’язку з недобросовісною 

конкуренцією, обмеженням та попередженням монополізму у господарській 

діяльності, як це чітко відображено в ст. 41 Господарського кодексу 

України [537]. Доктрина доволі охоче спирається наданий термін, особливо 

він представлений в працях В. К. Мамутова [256]. Вбачається, що цей 

термін є більш широким й передбачає механізми регулювання не тільки 

антимонопольної діяльності, а й механізми регулювання недобросовісної 

конкуренції. Не вдаючись до заперечень використання даного терміну, 

вбачаємо за необхідне наголосити, що механізми регулювання відносин 

конкуренції на ринку, що пов’язано з правочинами суб’єктів ринку, 

містяться в Законі України «Про захист економічної конкуренції» [549]. А 
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механізми регулювання поведінки суб’єктів, які мають на меті 

встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв 

ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах 

ринкових відносин, містяться в Законі України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» [548]. При цьому, як було зазначено вище, 

такий розподіл притаманний багатьом національним правовим системам.  

На підставі вищенаведеного, не загострюючи дискусію, слід 

використовувати найбільш коректний термін для відображення відносин на 

ринку, які виникають в результаті конкуренції. Автор даною працею має на 

меті дослідити роль правових механізмів регулювання конкуренції у 

відносинах в умовах ринкової економіки, не загострюючи дискусійності 

щодо термінологічного забарвлення. Найбільш доречним в цьому аспекті 

буде застосування терміну «правила конкуренції», яке в основі має широкий 

підхід до врегулювання відносин конкуренції на ринку.  

Правове регулювання відносин конкуренції – це комплекс 

правотворчих і правозастосовних заходів, спрямованих на підтримку і 

створення умов для добросовісної конкуренції на товарних і фінансових 

ринках за допомогою цілеспрямованого встановлення та забезпечення 

дотримання правил, що визначають заборонені форми поведінки на ринку. 

Сучасне право конкуренції Європейського Союзу включає в себе заходи як 

заборонно-захисного, так і заохочувального характеру, але за 

конкуренційним правом визнається набагато більш активна роль, пов'язана, 

наприклад, зі створенням умов конкуренції на тих ринках, які раніше не 

існували або функціонували в неконкурентному режимі (правові реформи з 

реструктуризації галузей з природно монопольним компонентом, таких як 

енергетика і зв'язок). 

Правила конкуренції ЄС базуються на інструменталістських 

концепціях права, відповідно до яких вони розглядаються одночасно як 

засіб захисту конкуренції і фактор стійкості економічного розвитку Союзу 

та його членів. Фактором, що робить визначальний вплив на 
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правозастосування в цій сфері, є також соціальна політика та необхідність 

уникнення серйозних соціальних витрат, які здатні перевищити позитивний 

ефект від дії ринкових механізмів, при застосуванні антимонопольних 

заходів. 

Основними заходами і способами захисту конкурентного середовища, 

що застосовуються в законодавстві держав – членів ЄС і в наднаціональних 

правових актах Союзу, є заходи, спрямовані на припинення угод та 

узгоджених дій, що обмежують конкуренцію; заходи, спрямовані на 

припинення зловживань домінуючим становищем господарюючими 

суб'єктами на відповідному ринку; заходи, спрямовані на контроль над 

угодами економічної концентрації; заходи, спрямовані на припинення дій 

органів державної влади та угод з їх участю, які обмежують конкуренцію; 

заходи, спрямовані на припинення недобросовісної конкуренції на ринку. 

Цілі національної антимонопольної (конкуренційної) політики держав 

– членів ЄС істотно розрізняються, але внутрішній ринок ЄС створює 

основу для формування своєрідного консенсусу, що відповідає інтересам як 

Союзу в цілому, так і його членів. До числа основних цілей 

антимонопольного права ЄС на сьогоднішній день відносяться: досягнення 

економічної ефективності та економічного зростання; зростання добробуту 

споживача і захист його прав при оптимальному розподілі ресурсів; захист 

прав малих підприємств від великих економічних об’єднань, зокрема, у 

формі підприємств-монополістів або угод про спільну діяльність кількох 

підприємств; сприяння створенню єдиного європейського ринку і 

запобігання його руйнування від протиправної діяльності юридичних осіб; 

захист економічних свобод; протидія інфляційним процесам; забезпечення 

рівноправної і справедливої участі суб'єктів економічних відносин у 

внутрішньому ринку. В даний час цілі антимонопольного права 

Європейського Союзу являють собою певний компроміс між відповідними 

нормами національного законодавства держав – членів ЄС з урахуванням 

закономірностей і умов функціонування внутрішнього ринку ЄС. 
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Проаналізувавши основні характеристики та принципи права 

конкуренції Євросоюзу, можна стверджувати, що така галузь права 

складається з таких інститутів, які є загальними для всієї системи права 

Євросоюзу (наприклад, відповідальність, пряма дія), та із спеціальних 

інститутів (інститут забезпечення рівних можливостей для суб’єктів 

господарської діяльності на ринку Євросоюзу [120, 30], інститут 

концентрації, інститут державної допомоги). У зв’язку із цим 

методологічною основою побудови даного дисертаційного дослідження є 

вивчення інститутів, які є загальними для всієї системи права ЄС, та 

виділення та аналіз спеціальних інститутів правового регулювання 

конкуренції. Так, загальні принципи права, які мають специфічне 

закріплення в праві конкуренції ЄС (пряма дія та пряме застосування, 

відповідальність за порушення, екстериторіальність застосування норм 

права ЄС тощо) досліджені в основному в третьому розділі даної роботи. 

Четвертий розділ даного дистераційного дослідження присвячений аналізу 

окремих інститутів права конкуренції – режими антиконкурентних угод, 

узгодженої практики, правове регулювання картелів, регулювання 

існуючимчим становищем. Окремий інститут права конкуренції ЄС – 

контроль за концентраціями – досліджується в п’ятому розділі дисертації. 

Правове регулювання державної допомоги аналізується в шостому розділі 

дослідження.  

Особливістю виділення напряму регулювання відносин в сфері 

конкуренції є його тісна пов’язаність із регулювання внутрішнього ринку 

ЄС в цілому. Факт того, що відносини не викривленої конкуренції є 

основою для функціонування ринкової економіки, центром якої в ЄС є 

внутрішній ринок, зумовлює взаємозв’язок елементів правового 

регулювання внутрішнього ринку ЄС (насамперед, вільного руху товарів та 

послуг). Дослідження ролі конкуренції у внутрішньому ринку ЄС 

представлене в підрозділі 3.3. даної наукової роботи.     
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Слід звернути увагу на таку особливість системи права Євросоюзу: 

галузі та інститути права Євросоюзу, як правило, не охоплюють повністю 

правовідносини у тій чи іншій сфері правового регулювання, а лише 

доповнюють відповідні галузі національного права держав-членів [120, 30]. 

В праві конкуренції Євросоюзу також простежується дворівневість 

правового регулювання на наднаціональному та національному рівнях. При 

цьому, характерною рисою цієї галузі права Євросоюзу стає імперативність, 

тобто зобов’язання держав-членів застосовувати в національних 

правопорядках наднаціональні приписи інститутів Євросоюзу, які мають 

характер прямої дії.  

Узагальнюючи, варто прийти до висновку, що право конкуренції 

Євросоюзу є системою норм права Євросоюзу, що націлені на регулювання 

суспільних відносин між суб’єктами права з метою недопущення 

обмеження та викривлення конкуренції на внутрішньому ринку Євросоюзу, 

що характеризуються імперативністю їх застосування в національних 

правопорядках держав-членів. Варто прослідкувати, що в спеціальній 

літературі можна зустріти різні термінології: «антимонопольне право 

Євросоюзу», «конкурентне право Євросоюзу», «право конкуренції 

Євросоюзу», «конкуренційне право Євросоюзу», «правила конкуренції в 

ЄС». З нашої точки зору, всі ці терміни застосовуються як синоніми.  

 

2.3. Основні теоретико-практичні концепції права конкуренції 

ЄС 

У зв’язку із нерозривністю понять «право» і «економіка», що яскраво 

проявляється в правовому регулюванні конкуренції в Євросоюзі, слід в 

першу чергу зупинитися на аналізі основних концепцій антимонопольного 

права в Євросоюзі. Для ефективного застосування матеріальних та 

процесуальних норм щодозахистуконкуренції слід детально дослідити з 

теоретичної та практичної точок зору такі основоположні концепції як 

«ринок», «угода», «рішення асоціацій», «узгоджена практика», 
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«підприємство» та доктрина єдиного економічного суб’єкта 

господарювання. 

Конкуренція безпосередньо тісно пов’язана з категорією «ринок» і 

може існувати лише за умов ринкової економіки. З юридичної точки зору 

ринок – це місце, де укладаються угоди, метою яких є придбання чи 

реалізація товару та отримання прибутку. З економічної точки зору ринок 

можна визначити як інститут чи механізм, що зводить разом покупців і 

продавців певних товарів і послуг [163, 64], іншими словами це сфера 

обміну товарів та послуг [67, 203]. Поняття «ринок» також можна 

розглядати у широкому розумінні як складне полісистемне утворення з 

відповідною економічною системою господарювання. Ринок як категорія, в 

рамках якої відбувається конкуренція між суб’єктами, має для конкурентної 

політики визначальне значення. З аналізу категорії ринку досліджується 

домінування на ринку, що є визначальним для юридичної кваліфікації 

зловживання домінуючим становищем. За різними критеріями ринки 

можуть класифікуватися на різні типи і види. Наприклад, за економічним 

призначенням ринки поділяються на ринки предметів споживання, 

фінансовий, валютний, ринок праці тощо. В залежності від інфраструктури 

та обсягів обміну товарів, є ринки, що розвиваються, розвинуті та високо 

розвинуті ринки. В залежності від території, яку охоплює ринок, він може 

бути регіональним, загальнодержавним і міжнародним.  

Залежно від кількості суб’єктів господарювання на ринку, їх ринкових 

часток, наявності та ступеня переборності бар’єрів на шляху вступу до 

ринку, існують такі основні типи ринків: ринок досконалої (довершеної) 

конкуренції; ринок монополістичної конкуренції; ринок олігополії; ринок 

абсолютної монополії.  

Ринок досконалої (довершеної) конкуренції складається з великої 

кількості незалежних суб’єктів господарювання (продавців), що мають 

однаковий рівень або виступають з незначною різницею часток на ринку. 

Ринок монополістичної конкуренції характеризується великою кількістю 
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виробників, що пропонують подібну, але не ідентичну продукцію, тобто на 

ринку присутні гетерогенні товари. Якщо за умов досконалої конкуренції 

суб’єкти виробляють та/або пропонують стандартизовану (однорідну) 

продукцію, то за умов монополістичної конкуренції виробляються / 

пропонується диференційована продукція. Таким чином, за умов 

монополістичної конкуренції на ринку вступають у суперництво не тільки 

(або навіть не стільки) за допомогою цін, а й шляхом всебічної 

диференціації продукції та послуг.  

Олігополія – найпоширеніший тип (модель) ринку, і на відміну від 

попередніх типів ринків, включає різноманітні ситуації. В першу чергу, 

олігополія характеризується невеликою кількістю діючих на ринку суб’єктів 

господарювання, при чому кожен з учасників цього ринку має змогу 

незалежно від інших встановлювати ціни та визначати обсяги виробництва 

продукції [163, 66]. Олігополія відрізняється від досконалої (довершеної) 

конкуренції тим, що її учасники не залежать один від одного; від 

монополістичної конкуренції – тим, що суб’єкти господарювання мають 

певний контроль над встановленням цін; від абсолютної монополії – тим, 

що кожен її учасник має справу з діяльністю конкурентів (у абсолютного 

монополіста немає конкурентів). Олігополія поділяється на симетричну 

олігополію (якщо ринкові частки суб’єктів господарювання приблизно 

рівні); асиметричну олігополію (якщо ринкові частки суб’єктів 

господарювання різні); й дуополію (спрощену форму олігополії, якщо на 

ринку діють два продавці).  

Абсолютна монополія – ринок, на якому діє один продавець та 

існують непереборні бар’єри на шляху вступу на ринок інших суб’єктів 

господарювання. Учасник цього ринку має владу над ціноутворенням. 

Такий тип ринку є протилежний ринку досконалої (довершеної) 

конкуренції.  

Основні моделі конкуренції на різних типах ринку різні вчені 

класифікують по-різному. Зокрема, С. Валітов пропонує таку класифікацію 
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ринків: досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія та 

монополія [12, 65]. Однак, по суті, вона є схожою до вищенаведеної. Дещо 

іншу класифікацію пропонує А. Варламова. Вона пропонує спрощену 

класифікацію ринків на ринок досконалої та недосконалої конкуренції [206, 

20]. При цьому така класифікація є удосконаленням класифікації, 

запозиченої із дослідження Е. Чемберліна, який виділяв олігополію та 

монополістичну конкуренцію, як два різні типи ринку [247, 51]. Проте, з 

часом сам вчений прийшов до висновку, що всі типи ринку, які перебувають 

між досконалою конкуренцією та монополією, містять елементи того й 

іншого, і тому можуть бути об’єднані в широкий клас ринків 

монополістичної конкуренції. Він аргументував, що класифікація ринків 

може бути представлена лише трьома різновидами: ринок чистої 

конкуренції, монополістична конкуренція та чиста монополія. Вчені також 

розрізняють моделі міжнародної та національної конкуренції на ринку. 

Зокрема, О. Шнирков пропонує виділити модель чистої міжнародної 

монополії, модель міжнародної монополістичної конкуренції, модель 

міжнародної олігополістичної конкуренції, та модель дуополії [177, 139-

145].  

Отже, в антимонопольному праві поняття «ринок» використовується з 

метою встановлення конкуренції між конкретними товарами і меж, що 

окреслюють ці конкретні групи товарів та їх продавців.  

Для права ЄС вихідним є не типологія ринків з точки зору 

конкуренції, а визначення поняття «відповідний ринок» (relevant market). В 

одному із своїх річних звітів Європейська комісія зазначила, що 

«прецедентна практика Суду ЄС підтвердила фундаментальну важливість 

концепції відповідного ринку. Крім того, дискусія відносно необхідності 

застосування цієї концепції пов’язана із більш загальним питанням стосовно 

значення, яке слід надавати аналізу структури ринку при розгляді справ, 

пов’язаних із конкуренцією» [11, 14]. 
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Для практики застосування ст. ст. 101 та 102 ДФЄС, а особливо для 

процедури авторизації концентрації важливе значення набуває визначення 

відповідного ринку. Згідно з прийнятим Європейською комісією 

Повідомлення про відповідний ринок 1997 р. [617] «визначення ринку є 

інструментом для виявлення і визначення меж конкуренції між фірмами. 

Він служить для створення рамок, в межах яких Комісія застосовує норми 

конкуренції». У пункті 4 Повідомлення Європейської Комісії про 

відповідний ринок зазначається наступне: «Як товарний, так і географічний 

аспекти визначення відповідного ринку часто мають вирішальне значення 

для оцінки конкурентної справи». Отже, «відповідний» ринок є поєднанням 

двох складових – ринку товарного та географічного. Відповідно до методик, 

які викладені в Повідомленні встановлюється, чи існують на ринку заміни 

товару, аналізується реакція споживачів на аналоги, ступінь їх доступності. 

У пошуках адекватної заміни Комісія не має права на помилку, наприклад, 

молоко не може вважатися заміною Coca Cola. І дійсно, за відсутності Coca 

Cola покупець, може, придбає газовану воду, але швидше за все піде без 

покупки.  

При чому варто відзначити, що поняття відповідного ринку не є 

тотожним поняттю ринок в широкому його розумінні. Концепція 

відповідного ринку тісно пов’язана із цілями, які ставляться перед 

антимонопольним правом Євросоюзу. Наприклад, в рамках контролю за 

концентраціями метою нагляду Комісії є запобігання створення або 

посилення домінуючого становища, в результаті якого буде значно 

порушена ефективна конкуренція у значній частині внутрішнього ринку 

Євросоюзу. Критерії для визначення відповідного ринку застосовуються в 

основному для аналізу певних типів поведінки і для аналізу структурних 

змін на ринку. При цьому, Комісія виділяє відповідний географічний, 

відповідний товарний ринок.  

Під відповідним ринком товару розуміється ринок, що складається з 

ідентичних товарів або послуг та товарів або послуг, що є взаємозамінними 
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з точки зору споживачів. У ході свого аналізу Комісія досліджує 

взаємозамінність товарів, як за попитом, так і за пропозицією. Для 

встановлення меж товарного ринку використовуються два тести – тест 

взаємозамінності товарів з точки зору попиту та тест взаємозамінності 

товарів з точки зору пропозиції. Разом з тим, у тих випадках, коли буде 

визначено, що деякі товари, навіть ті, які є певною мірою 

взаємопов’язаними, мають різні умови попиту та пропозиції на ринку, для 

цілей застосування антимонопольного права Євросоюзу ринки таких 

товарів становитимуть окремі ринки [126]. Практично часто доводиться 

виконувати складний економетричний аналіз. Повідомлення Комісії містить 

технічні деталі визначення взаємозамінності попиту. Для цього 

використовується метод невеликого, але суттєвого неперехідного 

збільшення ціни [324]. Взаємозамінність попиту розглядає ринок з точки 

зору споживача. Однак у деяких випадках також необхідно взяти до уваги 

потенційну конкуренцію та визначити взаємозамінність з боку постачання. 

Важливість критерію взаємозамінюваності товарів для цілей визначення 

меж товарного ринку була вказана Судом у рішенні, винесеному у справі 

Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Commission of the European Communities 

[709]. Концепція відповідного ринку, фактично, вимагає, аби існувала 

ефективна конкуренція між товарами, які утворюють його частину та це в 

свою чергу передбачає існування істотного рівня взаємозамінності між 

всіма цими товарами, які утворюють частину одного внутрішнього ринку з 

огляду на певний можливий спосіб використання кожного такого товару 

[16, 100]. До того ж, визначення відповідного ринку товару не може 

ґрунтуватися виключно на економетричних розрахунках. Треба враховувати 

й інші елементи, а саме фізичні характеристики товару або сферу його 

застосування. Спеціальний випадок пов'язаний із запасними частинами, в 

якому було визначено, що оскільки зазвичай існують два повністю відмінні 

відповідні ринки товару, відповідний ринок готового продукту та 

відповідний ринок запасних частин (в справі Т-30/89 Hilti AG v. Commission 
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of the European Communities [743]). Прикладом є шини або автомобільні 

запасні частини, коли ті ж самі товари продаються виробникам автомобілів 

для збирання нових автомобілів або вантажівок на ринку, де домінує 

невелика кількість постачальників, та на вторинному ринку, що представляє 

собою надзвичайно деконцентрований ринок покупців-споживачів. 

При визначенні меж товарного ринку враховуються такі чинники: 

ціни товарів; фізичні характеристики товарів та послуг; призначення товарів 

та послуг; бажання споживачів. Визначення відповідного товарного ринку 

ускладнюється, коли існує первинний та вторинний ринки цього товару. 

Доцільно розрізняти первинний ринок та вторинний ринок у випадку, коли 

товар первинного ринку є складовою для створення товару вторинного 

ринку. Таким чином, первинний ринок визначається для товару-складової, а 

вторинний ринок визначається для товару, що включає в себе цю складову.  

Згідно з Повідомленням, вторинний ринок виокремлюють, коли 

важливо встановити його співвідношення з первинним. Економічно 

виправданою є ситуація, коли відносні ціни на вторинні товари 

підвищуються за умови високих цін на первісні товари та їх тривалий строк 

служби. Але тут дуже важливо правильно встановити межі вторинного 

ринку. Виділяти окремі ринки вторинних та первинних товарів можна, 

зокрема, якщо вторинні товари є взаємозамінними чи саме характеристики 

первинного товару є визначальними для споживача, а також спричиняють 

підвищення відносної ціни вторинного товару [331].  

Під відповідним географічним ринком Комісія розуміє регіон у межах 

Євросоюзу, у якому відчувається дія результатів угоди. Повідомлення щодо 

відповідного ринку визначає відповідний географічний ринок як «... 

територію, на якій відповідні суб'єкти господарювання здійснюють 

діяльність з продажу та купівлі товарів або послуг, умови конкуренції в 

межах якої є значною мірою однорідними та яка може бути виділена з кола 

оточуючих її [географічних] територій через те, що умови конкуренції в її 

межах істотно відрізняються від умов конкуренції, які існують в межах 
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таких, оточуючих її, територій...» (п. 8). Звичайно це вся територія 

Євросоюзу, однак якщо товари або послуги не продаються на частині цієї 

території, така частина не береться до уваги при визначенні відповідного 

ринку. Перешкоди для входу та виходу на ринок враховуються. Практично, 

якщо дія угоди відчувається як мінімум на всій території однієї держави-

члена, ця територія складає відповідний географічний ринок. 

Практика стосовно визначення частки ринку, яке займає відповідне 

підприємство, свідчить про те, що універсальна формула відсутня. Так, 

наприклад, у справі про поглинання «Боінгом» компанії «МакДонел 

Дуглас» Комісія визнала відповідним ринком весь світ, враховуючи 

глобальність ринку комерційних літаків та попиту на них.  

Досліджуючи відповідні ринки досить часто постає питання про 

часовий фактор, тому іноді Комісія може доводити в деяких випадках і 

відповідний часовий ринок. Так, наприклад, відповідний географічний 

ринок може відрізнятися, якщо проаналізувати зміни на ринку в історичній 

перспективі. Так, наприклад, у справі, NV Nederlandsche Banden Industrie 

Michelin v. Commission of the European Communities [695], Суд в якості 

фактору, який впливав на часові межі деякого ринку, розглядав час, який 

потрібен для входження у відповідний ринок. Таким чином компанія 

Michelin, яку звинувачували у зловживанні домінуючим становищем, не 

могла тривалий час володіти таким становищем – час її домінування 

обмежувався часом, необхідним для ефективного входу конкурентів на 

такий ринок.  

Для ефективного застосування правил конкуренції необхідним 

вдається з’ясування поняття самого різновиду анти конкурентного діяння на 

ринку. У зв’язку із цим логічним вдається аналіз таких концепцій як 

«угода», «рішення асоціацій» та «узгоджена практика» в правозастосовній 

практиці ЄС. 

У статті 101 ДФЄС містяться основні норми щодо поведінки, яка 

визнається антиконкурентною, а також вміщені критерії для їх оцінки. 
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Фактично поведінка суб’єктів господарювання може набувати різних форм, 

окреслених в ст. 101 (п.1) ДФЄС. Це стосується таких категорій як «угода» 

між підприємствами, «рішення асоціацій підприємств» та «узгоджена 

практика». Іншими словами, встановлюються три окремі концепції дій, для 

кожної з яких існують свої спеціальні правила класифікації [16, 61].  

У справі Commission v. Anix Partecipazioni Суд ЄС встановив, що 

стаття 81 (1) (нині ст. 101 (1) ДФЄС) застосовується до всіх змов між 

підприємствами незалежно від їх форми. Єдина відмінність, яка може бути 

на практиці застосована, полягає в кількості суб’єктів такої поведінки. У 

випадку одноосібності така поведінка не буде стосуватися порушення ст. 

101 ДФЄС, а у випадку, коли такої поведінки дотримується декілька 

суб’єктів, вона може різнитися відповідно до її форм і різновидів [725]. 

Іншими словами, угодою можна назвати двосторонню або 

багатосторонню домовленість між підприємствами, відповідно до якої 

принаймні одна із сторін бере на себе зобов’язання погоджувати 

(узгоджувати) відповідну поведінку. Звичайно угода укладається у формі 

контракту. Однак часто вона носить неформальний характер, особливо коли 

сторони розуміють незаконність положень угоди, результатом чого є те, що 

вони збігаються з поняттям узгодженої практики. Для укладення угоди 

достатньо «висловити спільний намір прийняти спільну лінію поведінки на 

ринку» (справа Т-7/89 Hercules-Commission [784]), сторони мають також 

визнати обов'язковий характер такого зобов'язання. Слід зазначити, що в 

цьому випадку поняття угоди (договору) Суд ЄС тлумачить як таке, що 

включає не тільки письмові контракти, а й суто усні домовленості – так 

звані «джентльменські угоди» (справа 41/69 ACF/Chemiefarma [699]) або 

взаєморозуміння без конкретних статей виконання (справа Soda-ash/Solvay 

[765]).  

Іншими словами, практика свідчить про те, що форма угоди не має 

практичного значення для застосування заборон, що містяться в ст. 101 

ДФЄС. Достатньо того, щоб положення явно виражало намір сторін без 
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необхідності його оформлення в якості чинного та обов’язкового до 

виконання контракту відповідно до національного права.  

У справі ACF Chemiefarma заявники оспорили рішення Комісії про те, 

що джентльменські угоди є угодами у сенсі ст. 85 (нині ст. 101 ДФЄС). Тим 

не менше, Суд підтримав позицію Комісії, що такі домовленості формували 

«джентльменські угоди». Оскільки сторони угоди про експорт погодилися 

слідувати джентльменській домовленості, а також встановили, що 

порушення таких домовленостей означає порушення угоди про експорт, 

Суд зробив висновок, що дана джентльменська угода містила явний вираз 

спільного наміру сторін щодо їх поведінки на ринку. На цій підставі така 

джентльменська угода підпадає під дію нинішньої ст. 101 ДФЄС, якщо 

містить положення, що обмежує конкуренцію на внутрішньому ринку при 

умові точного слідування спільним намірам сторін [699].  

У більш пізній судовій справі BPB plc v. Commission 2008 р. Суд ЄС 

розтлумачив, що «джентльменські угоди, як вираз морального зобов’язання, 

є угодою у розумінні ст. 101 (1) ДФЄС [754]. Суд ЄС чітко визначився, що 

угоди можуть укладатися в усній формі [699]. Іноді навіть «просте 

розуміння» стає угодою, як це сталося у справі Panasonic, де не існувало 

будь-якої угоди між компанією та її дилерами, однак Комісія встановила 

існування узгодженої практики між ними [665]. А у справі Toshiba 1991 р. 

було доведено існування «взаєморозуміння» німецького представництва 

компанії Toshiba з деякими дистриб’юторами щодо заборони експорту, хоча 

існувало окреме положення в письмовому договорі про його заборону [668]. 

Існування угоди може бути результатом постійної комерційної співпраці 

сторін або настійливої рекомендації в циркулярних листах дистриб'юторам, 

якщо вони виконують рекомендації, не висловлюючи свого ставлення. 

Наприклад, у справі C-277-87 Sandoz виробник постійно додавав до партій 

своєї продукції примітку «Заборонено для експорту». Мовчазна згода 

дистриб'юторів із цією статтею випливала з постійного відновлення 

замовлень без висловлення протестів. Суд ЄС встановив, що навіть декілька 
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пов’язаних між собою договорів складають «угоду» у розумінні ст. 101 (п.1) 

ДФЄС [719]. Повідомлення та вказівки виробника до своїх дистриб’юторів 

також можуть трактуватися як загальна угода, яка укладена між сторонами. 

При цьому, цікавим є досвід рішень Суду ЄС, який не підтримав позицію 

Європейської комісії в цій аргументації у справі Vorkswagen [755], двічі 

визнаючи помилку Комісії у встановленні такого роду антиконкурентної 

практики. У справі Soda Ash – Solvay [765] було встановлено, що контракт, 

термін дії якого закінчився, може розглядатися як все ще діючий, якщо 

сторони продовжують слідувати йому у своїй поведінці на ринку. Передача 

майна та виключних або не виключних ліцензій, прав інтелектуальної 

власності можуть розглядатися як угоди, що підпадають під дію ст. 101 

ДФЄС, якщо вони впливають на торгівлю в межах Євросоюзу. 

Односторонні дії підприємства не становлять угоди, однак у певних 

випадках їх можна розглядати, як мовчазну угоду між виробником та його 

дистриб'юторами для виключення дистриб'ютора з дистриб'юторської 

мережі без законної підстави (справа 107/82 AEG/Commissione [788]). 

Аналогічно, факти порушення, що ґрунтуються на праві промислової 

власності, не є угодами в розумінні ст. 101 ДФЄС. Вони просто 

відповідають застосуванню його власником права. Однак, якщо такі дії 

розпочато з метою поділення ринку, їх можна розглядати як ознаку 

існування угоди (справи 56/64 Consten/Grundig [774]; 40/70 Sirena [697]; 

262/81 Coditel/Cine-Vog (II) [691]).  

Вирішальне значення надається не формі, а наміру укласти контракт з 

метою порушення конкуренції. Так, в об’єднаних судових справах щодо 

Банку Дрездена 2006 р. [781] Судом ЄС було визначено, що для того, щоб в 

поведінці суб’єктів існувала угода в світлі ст. 101 (п.1) ДФЄС, достатньо 

загального висловлення сторонами наміру вести на ринку таким чином. 

Форма, в якій виражений загальний намір сторін, не є обов’язковою умовою 

для кваліфікації протиправності такої поведінки. Суд ЄС в цій справі 

визначив, що «концепція угоди у світлі ст. 101 (п.1) ДФЄС зосереджена на 
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існуванні змови щодо спільної поведінки як мінімум двох сторін», при 

цьому формі такої змови не надається вирішальне значення. Іншими 

словами, форма угоди не має практичного значення для застосування ст. 101 

(п.1) ДФЄС. Достатньо того, що положення мали явний вираз наміру сторін 

без необхідності його оформлення в якості чинного та зобов’язуючого 

контракту згідно з національним правом [517, 32].  

Для аналізу концепції поняття «угода» в теорії і практиці права 

конкуренції ЄС наявний їх поділ на дві категорії – вертикальні та 

горизонтальні. Горизонтальні угоди являють собою угоди між 

підприємствами, що працюють на одному рівні діяльності (наприклад, 

угоди між конкурентами, цінові картелі, угоди про розподіл ринків тощо). 

Спільні кооперативні підприємства являють собою окремий випадок 

горизонтальних угод, які в свою чергу відрізняються від випадків 

концентрації або повноцінних спільних підприємств. На відміну від 

горизонтальних угод вертикальні є угодами між підприємствами, що 

працюють на різних рівнях діяльності (напр., між постачальником та 

дистриб'ютором або оптовим та роздрібним продавцями). Такі угоди часто 

містять положення, прийняті постачальником, що забороняють продаж 

продукції іншим дистриб'юторам або продавцям, а також положення, 

прийняті дистриб'ютором, які забороняють йому звертатися до інших 

постачальників. В практиці Суду ЄС поставало питання: чи поширюється 

ст. 101 ДФЄС на вертикальні угоди. У справі Grundig [664] заявники 

оспорювали застосування колишньої ст. 85 (нині 101 ДФЄС) до 

дистриб’юторського контракту, стверджуючи, що заборона зазначеної 

статті застосовується тільки до горизонтальних угод, а дистриб’юторський 

договір не є угодою між підприємствами в світлі даної статті, тому що 

сторони у вказаному договорі не знаходяться в рівному становищі, тому не 

можуть конкурувати між собою. Заявники аргументували, що до такої 

ситуації застосовується ст. 102 (колишня 86) ДФЄС про зловживання 

домінуючим становищем. Однак Суд вказав, що формулювання даних 
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статей Договору не дають чітких підстав до застосування різних статей в 

залежності від рівня економіки, на якому сторони ведуть свою діяльність. 

Суд ЄС [726] також постановив, що можливе застосування ст. 101 ДФЄС до 

дистриб’юторських угод не може бути виключено тільки з підстав того, що 

ліцензіар та концесіонер не конкурують між собою. Таким чином, в 

судовому порядку було доведено, що ст. 101 ДФЄС застосовується й до 

вертикальних, й до горизонтальних угод.  

У подальшому аналізі матеріальних норм права Євросоюзу щодо 

заборон певних видів угод та виключень з них, такий поділ угод буде мати 

вирішальне значення. Варто особливо відмітити, що національне 

законодавство держав-членів містить в своїй основі також поділ угод на 

вертикальні та горизонтальні. Законодавство України також містить такий 

поділ, додаючи ще одну категорію «конгломерантних» угод, значення яких 

полягає в тому, що її сторони не конкурують і за існуючих умов не можуть 

конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не 

перебувають або не можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на 

відповідних товарних ринках. 

Рішення асоціацій підприємств тлумачаться переважно, але не 

виключно, як такі, що стосуються навмисно скоординованих дій 

підприємств. Причому такі рішення можуть мати не тільки зобов’язальний, 

а й рекомендаційний характер (як наприклад, це було у справі 45/85 Verband 

der Sachversicherer v. Commission [700]). Поняття рішення асоціацій є більш 

широким за своїм змістом, оскільки юридичне оформлення поведінки в 

якості асоціації чи то рішення не має правового значення для застосування 

ст. 101 ДФЄС. Поняття асоціацій підприємств включає торгові асоціації, 

сільськогосподарські кооперативи, асоціації без юридичної 

правосуб'єктності, Європейські групи економічних інтересів, за деяких 

обставин асоціації вільних професій (на кшталт адвокатів, патентних 

агентів, митних брокерів), навіть асоціації асоціацій (Рішення Комісії у 

справі Milchforderungsfonds). Під асоціацією розуміється добровільна 
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організація незалежно від організаційно-правової форми (наприклад, 

професійні союзи, союзи підприємців), організації, що не переслідують 

комерційних цілей, та навіть асоціації без правосуб’єктності. 

За рішенням асоціації підприємств усе, що виражає волю асоціації, 

визначає поведінку її членів. Це включає статути асоціації, рішення, 

обов'язкові для членів, настійливі рекомендації. Існує й відмінна практика 

Суду ЄС, який у своїй справі Re Nuovo CEGAM [731] встановив, що 

установчий договір торговельної асоціації становив угоду у розумінні ст. 

101 (п.1) ДФЄС. Фундаментальна відмінність між угодами та рішеннями 

асоціацій полягає у вираженні волевиявлення сторін. У випадку з угодою 

відбувається погодження індивідуальних воль деяких незалежних структур, 

а у випадку з рішеннями асоціацій наявна колективна воля, яка виражається 

за допомогою єдиного органу, що призначається асоціацією, що прямо їй 

підпорядковується. Таким чином, дослідивши розгалужену судову практику 

таких різноманітних випадків, можна прийти до висновку, що у тих справах, 

де асоціація здійснювала економічну торговельну діяльність, такі дії 

трактувалися Судом ЄС як «угоди між підприємствами», а в тих випадках, 

де асоціації не виступали самостійними торговельними гравцями на ринку, 

такі дії трактувалися як «рішення асоціації підприємств».  

В розумінні ст. 101 (п.1) ДФЄС антиконкурентний вплив можуть 

здійснювати й спільні дії підприємств, що входять в торговельні асоціації. 

Можливість бути учасником картелів не тільки підприємств, а і їх асоціацій 

зумовлює деталізацію цієї поведінки на ринку. Європейська комісія може, 

таким чином, накладати штрафні санкції на асоціації підприємств. Варто 

відзначити, що Комісія досить активно користується такими можливостями 

(наприклад, рішення щодо Бельгійської асоціації архітекторів від 24 червня 

2004 р.). Саме цим пояснюється відокремлення такої форми поведінки 

підприємств в ст. 101(п.1) ДФЄС.  

До рішень у цьому значенні можуть належати етичні норми, що 

приписуються професійними асоціаціями, а тому можлива подальша ухвала 
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такого рішення державними органами країни-члена не захищає його від 

заборони. Коли приймається постанова про заборону рішення асоціації 

підприємств, відповідальність за порушення та за сплату штрафів лягає на 

асоціацію, але також і на кожне з підприємств, поведінка якого відповідала 

незаконному рішенню. 

Узгоджена (або обмежувальна) практика (concerted practice) – це дії 

підприємств, які не оформлюються укладенням офіційної угоди, але 

навмисно координуються ними з метою сумісних дій, що порушують 

конкуренцію. Звичайно, найчастіше це – цінові картелі та олігополії, проте 

встановити факти обмежувальної практики досить важко, – доказом її 

існування служить зазвичай наявність контракту (угоди/договору) між 

підприємствами. Поняття контракту у цьому сенсі може тлумачитися 

широко й може включати як просту присутність на зборах керівництва 

підприємства, так і попереднє повідомлення про зміну цін. Таким чином, 

вихідним є широке тлумачення поняття «угоди», в тому числі в усній формі 

[303]. Поняття узгодженої практики було вперше визначено у справі 

Dyestuffs 1972 р. [701], де доведено, що вона охоплює всі інші види 

неформальної співпраці між підприємствами. Воно відповідає координації 

діяльності, яка, не виходячи на рівень договірних відносин, «свідомо 

замінює практичну кооперацію між підприємствами із нанесенням шкоди 

конкуренції». В справі Dyestuffs, що стала класичною для дослідження 

узгодженої практики між підприємствами, сторонами були виробники 

анілінових барвників, що працювали в Італії та країнах Бенілюксу. Вони 

неодноразово практикували паралельні та однакові підвищення цін. 

Європейська комісія вирішила, що така практика представляє собою 

ціновий картель та суворо покарала ці підприємства. У своїй апеляції до 

Суду ЄС підприємства, не заперечуючи факт одночасних підвищень, 

стверджували, що це була природна поведінка підприємств на 

олігополістичному ринку, де вони слідують за ціновим лідером. Суд ЄС не 

погодився з таким поясненням та прийняв рішення про узгоджену практику. 



146 

 

В даному рішенні Суду ЄС було ще раз підтверджено концепцію 

«узгодженої практики» як форми координації поведінки між 

підприємствами, яка містить практичну співпрацю між ними з метою 

підірвати конкуренцію на ринку і яка свідомо не досягла стадії укладення 

угоди.  

У справі Zuiker Unie [698] у так званій справі щодо «цукрового 

картелю», Комісія ЄС звинуватила в узгодженій практиці двох 

голландських та одного бельгійського виробників цукру. Вони організували 

захист голландського ринку за рахунок спрямування імпортованого з Бельгії 

цукру виключно через дві голландські фірми без будь-яких посередників. 

Сторони заперечували, що це був простий збіг комерційних дій без чіткого 

антиконкурентного плану. Суд ЄС підтримав рішення Комісії і констатував, 

що дійсно контакти між конкурентами, об'єктом або результатом яких є 

вплив на поведінку на ринку конкурента або сповіщення його про власну 

лінію поведінки, заборонені відповідно до ст. 81 (п. 1), нині ст. 101 (п. 1) 

ДФЄС. 

Хронологічно наступними справами про встановлення факту 

узгодженої практики були справи Polypropylene середини 1980-х років 

[689]. Це була серія об'єднаних справ, пов'язаних з поліпропіленом. В 

результаті розслідування Комісії, що було підтверджено за результатами 

судового розгляду, було встановлено існування картелю з тринадцяти 

виробників цієї сировини. У деяких з остаточних судових рішень у цій серії 

справ (наприклад, у справі С-199/92 Huls) Суд ЄС визнав, що поняття 

узгодженої практики передбачає намір дотримуватися спільної лінії 

поведінки на ринку; існує презумпція, що результатом здійснення контактів 

між підприємствами буде така поведінка. Факт регулярних неформальних 

зустрічей є достатньою причиною встановлення такої презумпції, навіть 

якщо немає документально зафіксованих результатів таких неформальних 

контактів.  
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Пізніше у справі Commission v. Anix Partecipazioni 1999 р. [725] Суд 

ЄС також заявив, що поняття «угоди» і «узгоджена практика» призначені 

для визначення форми змови, однак вони мають однакову природу і 

відрізняються один від одного лише своєю інтенсивністю і видами, в яких 

вони проявляються.  

Із цих судових справ випливає, що про існування узгодженої практики 

свідчать такі елементи як контакт між сторонами (зустрічі, обмін 

конфіденційною інформацією, з'ясування інформації). Для доведення факту 

узгодженої практики повинна існувати можливість впливу таких угод на 

поведінку сторін на ринку за рахунок усунення непевності в діях 

конкурентів.  

Можна простежити відмінність «узгодженої практики» від «угод» у 

сенсі ст. 101 ДФЄС. Вона полягає в тому, що стосовно угод узгодженість 

воль не обмежується встановленням спільних цілей, але включає в себе 

також погодження засобів їх досягнення, що набуває форм юридичних 

зобов’язань. При узгодженій практиці не вимагається формування плану 

поведінки, для доведення факту узгодженої практики достатньо тільки 

прямого чи опосередкованого контакту між конкурентами з метою впливу 

на ринок. Відмінність між узгодженими діями та рішенням асоціації полягає 

у формі виразу волі підприємств. Узгоджена поведінка формується 

односторонніми діями кожного з підприємств, в той час як рішення 

асоціації приймається погоджено спільним органом, що призначається 

учасниками асоціації.  

Встановлення факту існування узгодженої практики є завданням 

Комісії. Непрямі докази паралельної поведінки можуть вважатися 

достатніми за відсутності іншого логічного пояснення такої узгодженості. 

Причому можна навести приклади провалу намагань Комісії у доведенні 

узгодженої практики, зокрема у справі Compagnie Royale [773], де Суд ЄС 

встановив, що однаковість поведінки на ринку може пояснюватися іншими 

причинами. Зокрема, в цій справі було доведено, що підняття цін в 
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однаковий час на однаковий рівень було зроблено виключно для 

збереження ринку Німеччини і не є узгодженою практикою у світлі діючої 

на той час ст. 81 (п.1).  

Для встановлення факту існування узгодженої практики необхідно 

дотримання двох основних її складових: зближення позицій між 

підприємствами, метою якої є уникнення можливості автономного 

прийняття рішення одним з учасників та фактичне втручання в ринок. 

Необхідним є встановлення причинного зв’язку між вказаними двома 

елементами.  

Зазначимо, що для застосування до угоди п. 1 ст. 101 ДФЄС необхідні 

як мінімум змова між підприємствами, яка може здійснюватися в трьох 

формах: угоди між підприємствами; рішення асоціацій підприємств; 

узгоджена практика дій підприємств (або обмежувальна практика). При 

цьому ця змова повинна мати негативний вплив на торгівлю між 

державами-членами (умова полягає в тому, щоб розмежувати сфери 

застосування права ЄС та права держав-членів). Якщо негативного впливу 

на торгівлю між державами – членами Євросоюзу немає, то застосовується 

не право Євросоюзу, а національне антимонопольне право, яке в свою чергу 

має визначити, чи підпадає дана угода під будь-який законодавчий контроль 

щодо порушень правил конкуренції. При цьому національне право з питань 

конкуренції має не суперечити наднаціональним нормам. Однак є парадокс, 

який випливає з примату права ЄС: національне антимонопольне право не 

може застосовуватись до договорів, які відповідно до рішення Комісії не 

забороняються правилами конкуренції ЄС, навіть якщо вони суперечать 

національному праву. Основними критеріями виявлення негативних 

наслідків угод між підприємствами для торгівлі між державами-членами є 

вплив, прямий чи непрямий, реальний або потенційний, на структуру 

торгівлі і на напрям потоків товарів і послуг.  

Варто особливо відмітити, що не дивлячись на те, що ст. 101 (п.1) 

ДФЄС містить три різних поняття – угоди між підприємствами, рішення 
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асоціацій підприємств та узгоджена практика – Суд ЄС встановив у справі 

Т-6/89 Enichem/Commission, що необов'язково встановлювати у кожному 

випадку категорію, до якої належить антиконкурентна угода, оскільки ці 

три поняття у великій мірі збігаються [767]. Хоча одночасно із цим Суд ЄС 

у справі Polypropylene [689] постановив, що поняття «угода» та «узгоджена 

практика» концептуально відрізняються один від одного. В розвиток цієї 

ідеї адвокат Рейшл аргументував, що іноді неможливо встановити, де 

завершується поняття угода, і де починається поняття узгодженої практики. 

З юридичної точки зору відмінністю цих понять є поведінка із явною 

змовою чи без неї [798, 3310].  

В юридичній літературі та практиці можна спостерігати застосування 

таких термінів як «транзакція» чи «правочин». Однак, право конкуренції ЄС 

не оперує такими термінами. Іншими словами, понятійно-категорійний 

апарат права Євросоюзу значно відрізняється від національних правових 

систем.  

З проведеного аналізу можна підвести підсумок про широке 

тлумачення поняття «угоди» в антимонопольному праві Євросоюзу. Судова 

практика досить детально аргументує випадки застосування заборон ст. 101 

ДФЄС до суб’єктів господарювання. Іншими словами, угоди, рішення 

асоціацій та узгоджена практика виступають формами колективної 

поведінки суб’єктів на ринку. Необхідною умовою для застосування норм 

заборон, так само як і виключення з них, є наявність факту, що така форма 

поведінка повинна мати відповідний помітний ефект на торгівлю між 

державами – членами Євросоюзу та його внутрішній ринок. Саме такий 

критерій стає основним для застосування наднаціональних норм. Такий 

критерій стає визначальним чинником для розмежування національної та 

наднаціональної юрисдикції.  

Для аналізу норм ст. 101 та 102 ДФЄС вирішальне значення має 

суб’єкт, до якого вони застосовуються. Для антимонопольного права 

Євросоюзу важливе практичне значення має концепція «підприємства» 
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(undertaking), яка була розвинута Судом ЄС. Ст. 101 та 102 ДФЄС 

стосуються підприємств, натомість саме тлумачення цього поняття відсутнє 

в актах Євросоюзу. Вперше визначення концепції «підприємство» було 

надано Судом ЄС в рішенні Hofner and Elser v. Macrotron GmbH. Суд 

визначив, що «концепція підприємства включає в себе будь-який суб'єкт 

господарювання незалежно від його юридичного статусу та способу його 

фінансування» [724]. В цьому зв’язку в цій же справі Суд ЄС вказав, що «... 

концепція суб’єкта господарювання включає в себе будь-яку особу, яка 

здійснює економічну діяльність, незважаючи на юридичний статус особи та 

спосіб, у який вона фінансується та, по-друге, пошук роботи є економічною 

діяльністю». В рішенні Pavlov Суд ЄС додав, що «будь-яка діяльність, яка 

стосується пропонування товарів або послуг на визначеному ринку, 

визначається економічною діяльністю» [714]. У справі Dansk Rørindustri and 

Others v. Commission Судом ЄС визначено, що поняття підприємства 

охоплює будь-яку особу, яка провадить економічну діяльність, незалежно 

від їх правового статусу та способу, в якому вона фінансується. Ця 

концепція не вимагає відокремленості та чіткої визначеності юридичного 

статусу особи». У справі Fenin Суд ЄС додав до економічної діяльності 

необхідність особи «брати активну участь у продажі товарів або послуг» 

[777].  

Судова практика була доповнена позицією, яка була висловлена у 

справі Minoan Lines v. Commission. Було визначено, що «термін 

підприємства розуміється як економічна одиниця для цілей предмету угоди 

в питанні, навіть якщо формально юридично вона складається з кількох 

осіб, фізичних чи юридичних». При цьому Суд ЄС також доповнив, що 

«зміна правової форми та назви підприємства не обов'язково призводять до 

створення нового підприємства, що не буде нести відповідальність за 

порушення їх попередників» [756]. 

Фізичні особи також можуть вважатися підприємством, якщо 

здійснюють економічну діяльність власним коштом. Таким чином, 
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адвокати, оперні співаки, консультанти та винахідники можуть вважатися 

підприємством і, навпаки, службовці – не можуть. Суд ЄС постановив у 

справі Комісія проти Італії (Справа С-35/96), що представники гуманітарних 

професій є підприємствами. Митні агенти, що виконують митні 

формальності від імені своїх клієнтів за винагороду, є підприємствами, а 

Національна Рада Митних Агентів – асоціацією підприємств (Справи С-

35/99 Arduino). В справі Wouters було встановлено, що навіть юристи 

можуть вважатися підприємствами в світлі правил конкуренції ЄС, не 

дивлячись на «технічний характер їх роботи та зарегульованість» [758]. 

Аналогічно у двох рішеннях патентні агенти були визнані підприємствами, 

незважаючи на той факт, що вони були представниками організованих 

професій [793]. Із останніх справ випливає, що адвокати теж вважаються 

підприємствами, а Асоціації Адвокатів – асоціаціями підприємств. Суд ЄС у 

більш пізньому своєму рішенні Wouters констатував, що правила 

конкуренції, вміщені в ДФЄС, «не застосовуються до діяльності, яка за 

своєю природою та метою не відноситься до сфери економічної / 

господарської діяльності … або не співвідноситься до виконання публічних 

функцій управління» [758]. Саме таке тлумачення підприємства стало 

основоположним щодо розмежування публічних функцій економічної 

діяльності на ринку. Саме тому судовою практикою був розвинутий 

«функціональний» підхід до розуміння підприємства. У справі SELEX 

Sistemi Integrati SpA v. Commission було зазначено, що «різноманітна 

діяльність суб’єкта має визначатись індивідуально та повинна враховувати 

виконання ним деяких публічних функцій, однак це не виключає того, що 

він в інших сферах не здійснює економічної діяльності» [764]. В зазначеній 

справі було доведено, що функції Євроконтролю щодо встановлення 

технічних стандартів, управління правами інтелектуальної власності були 

суто публічними, а от повноваження щодо надання допомоги національним 

органам щодо, наприклад, складання документів на державні закупівлі, 

визначалися як економічна діяльність. Аналогічний підхід був характерним 
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для розгляду справи, яка стосувалася аеропортів Франції [761]. Таким 

чином, до поняття підприємства у світлі конкурентного права відносяться 

компанії, публічні підприємства, товариства, торгові асоціації, 

сільськогосподарські кооперативи, окремі торговці та представники вільних 

професій.  

Держава як така на центральному рівні або на рівні місцевої влади 

(регіони, міста тощо) не підпадає під дію ст. 101 та 102 ДФЄС. Однак, в 

судовій практиці поставали питання щодо економічної діяльності 

державних підприємств. В цьому аспекті Суд ЄС має встановити досить 

небезпечну межу й віднайти баланс між необхідністю захисту не 

викривленої конкуренції та повагою до публічної влади держав-членів. При 

виконанні державних / публічних повноважень має місце виключно 

політичний контроль. Однак, коли держава виступає економічним 

регулятором при виконанні певних повноважень, має місце економічний 

контроль, який впливає на конкуренцію в Євросоюзі. В справі FENIN 

генеральний адвокат висловив точку зору, що «відсутні підстави для 

виправдання державою здійснювати повний контроль, в тому числі в сфері 

економічної діяльності» [716]. Таким чином, поступово була обґрунтована 

позиція, що публічні підприємства є суб'єктами в тій мірі, в якій вони 

займаються економічною або комерційною діяльністю, включаючи надання 

послуг загального економічного інтересу (напр., державні телекомпанії, 

компанії, відповідальні за постачання питної води, залізничні компанії, 

порти та аеропорти). Публічне підприємство – це підприємство, поведінка 

якого може визначатися державою або шляхом контролю акцій чи іншої 

фінансової участі, або через правила щодо структури підприємства. Ст. 106 

ДФЄС забороняє державам-членам запроваджувати або залишати в силі 

заходи, які суперечать ст. 101 або 102 ДФЄС по відношенню до таких 

підприємств.  

Підприємства, що засновані та / або розташовані за межами території 

ЄС, також підпорядковуються дії ст. ст. 101 та 102 ДФЄС, якщо 
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антиконкурентні угоди таких підприємств виконуються в межах Євросоюзу, 

тобто мають ефект у рамках внутрішнього ринку ЄС. Таке широке 

тлумачення поняття підприємства є ще одним проявом екстериторіальності 

антимонопольного права Євросоюзу.  

Концепція «підприємства» (undertaking) в праві Євросоюзу стає 

широким поняттям, яке відрізняється від термінів «компанія» (company) або 

«юридична особа» (legal entity). Вона уособлює в собі не тільки формально 

юридичні критерії для відокремлення певного суб’єкта господарювання, але 

й стає вихідною опорою для виокремлення економічної діяльності будь-

яких суб’єктів. При висвітленні доктрини підприємства не можна не 

оминути увагою й підприємства, на які не розповсюджуються ст. ст. 101 та 

102 ДФЄС. Відповідно до Керівництва Комісії щодо концепції впливу на 

торгівлю 2004 р. малі та середні підприємства не можуть завдавати значного 

впливу на конкуренцію між державами – членами ЄС [610]. Концепція 

малих та середніх підприємств була представлена у Рекомендації Комісії ЄС 

2003 р. Вона представлена у формі мікро-, малого та середнього 

підприємства (micro, small and medium-sized enterprises SMEs). До такої 

категорії підприємств належать підприємства з кількістю працівниками 

менше ніж 250, які мають щорічний обіг не більше 50 мільйонів євро та / 

або щорічний бухгалтерський баланс не більше 43 мільйонів євро. 

Серед SMEs розрізняють «середні» та «малі» підприємства. «Мале» 

підприємство мусить мати: близько 50 працівників й щорічний обіг та/або 

щорічний бухгалтерський баланс, що не перевищує 10 мільйонів євро. 

Серед категорії SMEs виділяється мікропідприємство, де працевлаштовано 

менше 10 осіб та річний обіг та/або річний бухгалтерський баланс не 

перевищує 2 мільйони євро.  

Зважаючи на те, що правила конкуренції ЄС зосереджені на аналізі 

виключно економічної діяльності, а не юридичної правосуб’єктності 

підприємства, випливає те, що корпоративна група, сформована з декількох 

окремих юридичних осіб, може вважатися єдиним підприємством. Іншими 



154 

 

словами, характерним для підприємства з точки зору застосування правил 

конкуренції є не його юридична правосуб'єктність, а автономність дій на 

ринку.  

Доктрину єдиного економічного суб’єкта господарювання в 

Євросоюзі було вироблено та розвинуто виключно у судовій практиці. Дана 

доктрина стає первісною правовою основою для визначення суб’єкта 

порушення антимонопольного законодавства. Визначаючи групу компаній в 

якості єдиного суб’єкта господарювання, Комісія охоплює реальну 

структуру влади самого суб’єкта порушення, а не тільки визначає його з 

формально юридичної точки зору. Іншими словами, філії, агентства або 

відділення або інші афілійовані компанії з цієї точки зору не являють собою 

підприємства, оскільки вони не мають свободи визначення поведінки на 

ринку (доктрина єдиного економічного суб'єкта господарювання). 

Відносини між головною компанією та філіалом, навіть якщо вони 

формально поділені на дві юридичні особи, не підпадають під поняття 

угоди в розумінні ст. 101 ДФЄС.  

Доктрина єдиного економічного суб'єкта господарювання має 

декілька важливих для застосування правил конкуренції наслідків. По-

перше, діяльність філій, представництв або інших відокремлених 

підрозділів чи дочірніх компаній можна поставити у провину материнській 

компанії, навіть якщо вона розташована за межами Євросоюзу. По-друге, 

положення щодо порушення норм конкуренції та штрафні санкції за таке 

порушення застосовуються не тільки до підприємства, яке здійснило 

порушення, але також усіх інших підприємств – учасників єдиного 

економічного суб'єкта господарювання, які отримали переваги або 

допустили порушення, хоча мали повноваження запобігти цьому. По-третє, 

становище підприємства на ринку оцінюється, беручи до уваги також вплив 

на ринок групи, до якої воно належить. Якщо, наприклад, угоду було 

укладено між двома підприємствами однієї держави-члена, однак одне з них 
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є членом мультинаціональної групи, цієї обставини достатньо для 

незастосування доктрини єдиного економічного суб’єкта господарювання.  

По-четверте, доктрина єдиного економічного суб'єкта 

господарювання дозволяє застосування ст. 102 ДФЄС до підприємства як 

такого, навіть якщо підприємство, що займає домінуюче положення, не є 

безпосереднім автором зловживання. 

Практика розгляду двох (або більше) підприємств в якості єдиного 

господарюючого суб'єкта в світлі антимонопольного права не є новою, до 

неї зверталася Комісія при розгляді справи вперше наприкінці 1960-х рр., а 

Суд ЄС вперше її підтримав і визнав в 1971 р. у справі Beguelin Import [799]. 

Згодом у справі Europemballage and Continental Can проти Commission в 

1973 р. Суд ЄС констатував: «та обставина, що дана дочірня компанія має 

свою власну правосуб'єктність, не є достатньою для того, щоб виключити 

можливість того, що його поведінка може бути пов'язана з материнською 

компанією. Це вірно в тих випадках, особливо там, де дочірня компанія не 

визначає її поведінку на ринку автономно, але в суті її поведінка 

віддзеркалює настанови материнської компанії» [704].  

В практиці інститутів ЄС в основному існують два випадки, за яких 

два або більше підприємств може належати до єдиного суб’єкта 

господарювання. По-перше, коли материнська компанія володіє всією 

кількістю акцій (або достатньою більшістю для отримання контролю) своєї 

дочірньої компанії. По-друге, коли відносини між двома підприємствами 

свідчать про те, що материнська компанія має можливість контролювати 

дочірню компанію. Практикою засвідчено, що два або більше підприємства 

за таких умов утворюють єдиний господарюючий суб'єкт. Як свідчить 

практика, доктрина єдиного економічного суб’єкта господарювання є нічим 

іншим як додаткова кваліфікація поняття «підприємства» з огляду на 

застосування до них ст. ст. 101 та 102 ДФЄС.  

Для встановлення та розвитку даної доктрини вихідною є практика її 

застосування Комісією та підтримання цієї точки зору Судом ЄС. Однак, 
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сама така практика інститутів Євросоюзу також зазнала розвитку. Найбільш 

раннє згадування даної доктрини можна віднайти в судовій практиці на 

основі Договору про заснування ЄОВС у справі Musegatt v. Haute autorite 

1961 р. [711]. В судовій справі адвокат в своїй аргументації визначив, що 

«свобода здійснення підприємницької діяльності компанією, що обтяжена 

сервітутом, зводиться нанівець в результаті «єдиного управління» нею та в 

результаті входження цієї компанії в якості дочірньої в економічну схему 

материнської компанії. Приналежність цієї компанії до материнської 

позбавляє здатність дочірньої компанії діяти відповідно до своєї власної 

економічної схеми. Умови роботи дочірньої компанії визначаються не 

умовами ринку, а «вказівками» материнської компанії» [529].  

В даній справі взаємовідносини між материнською та дочірньою 

компаніями були використані для того, щоб показати, що змова між такими 

компаніями не розглядається в світлі порушення норм конкуренції. Іншими 

словами, така змова не становить картель, а є лише однією групою компанії, 

які діють об’єднано в своїй економічній діяльності.  

В 1972 р. дана доктрина була розвинута з точки зору не тільки її 

можливості до застосування для обґрунтування неможливості існування 

змови (іншими словами картелю) між дочірньою та материнською 

компанією, але й також для обґрунтування покладення відповідальності на 

материнську компанію за порушення, скоєні її афілійованим 

підприємством. Суд ЄС у справі Imperial Chemical Industries v. Commission 

[701] констатував, що «(підприємство)… може використати свою 

контрольну владу над дочірніми компаніями для досягнення реалізації 

поставленого свого рішення. Той факт, що філія має власну організаційно-

правову форму, не є достатнім, щоб вона відповідала повністю за свої дії на 

ринку». Відповідно до даного рішення Суду ЄС визначальним для 

визначення суб’єкта порушення є не організаційно-правова його форма, а 

сама природа прийнятих рішень. Даною судовою справою було 

встановлено, що відповідальність за порушення правил конкуренції несе 
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підприємство, що прийняло рішення, яке має ознаки порушення норм 

конкуренції. Суд ЄС обґрунтував відповідальність не тільки дочірньої 

компанії, а й материнської компанії, яка давала інструкції у відповідності до 

прийнятого рішення. Комісія в даному випадку може використати дану 

аргументацію для накладення штрафних санкцій у розмірі, що враховує 

річний товарообіг не тільки дочірньої компанії, але й материнської, яка 

здійснює впливовий контроль на першу.  

Наведені дві судові справи лягли в основу розвитку у подальшому 

доктрини єдиного економічного суб’єкта господарювання. Й протягом 

наступних десятиріч Комісія активно використовувала дані два підходи у 

своїх рішеннях. Однак із загального правила доктрини економічного 

суб’єкта господарювання можливі винятки, коли вплив однієї компанії на 

іншу неможливий. Наприклад, у справі Gosme/Martell-DMP, (рішення 

Комісії від 15 травня 1991 р.), філія контролювалася компаніями Martell та 

Piper-Heidsick на 50 %. Комісія вирішила, що угода підпадає під дію 

нинішньої ст. 101 ДФЄС, оскільки філія могла виступати у якості 

конкурента Martell, коли вона діяла від імені Piper-Heidsick. Однак, далі у 

своїй практиці Комісія уникала вже таких виключень. Наприклад, у справі 

Avebe [745] в 2002 р. Суд підтримав позицію Комісії, що доктрина 

економічного суб’єкта господарювання може бути застосовувана і до 

компанії, яка володіє 51 % акцій іншої. При аргументації існування 

вирішального впливу Суд застосовував положення національного права 

держави, у зв’язку з тим, що два представники від власників даної компанії 

на національному рівні мали вирішальний вплив на свою дочірню 

компанію, яка, в свою чергу, не мала автономності на ринку.  

У 1999 р. Суд ЄС у справі Stora Kopparberg v. Commission [766] 

визначив, що вже немає необхідності для Комісії додатково доводити 

існування впливу материнської компанії на дочірню. В цій справі Суд ЄС 

визначив, що материнська компанія навіть не спростовувала факт контролю 

над дочірньою компанією, й цього аргументу було достатньо для того, щоб 
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Суд визначив, що володіння акціями (чи частками) компанії є достатнім 

аргументом для Комісії для обґрунтування «єдності компаній». Здавалося б, 

Суд в цій справі облегшить практику Комісії в обґрунтуванні, однак сам 

Суд визначив, що він «не вважає, що володіння 100 відсотками акцій 

дочірньої компанії тягне за собою покладення відповідальності на 

материнську компанію. Суд спирається на той факт, що заявник не 

заперечував на вирішальному впливі на торговельну політику своєї 

дочірньої компанії і не надавав докази в обґрунтування автономності волі 

дочірньої компанії». Саме таке формулювання змусило Комісію в 

подальшому доводити факт вирішального впливу на дочірню компанію у 

випадках, якщо материнська компанія надавала контраргументи.  

У подальшій судовій практиці даний аргумент був розвинутий у 

справі Michelin v. Commission в 2003 р. В даній справі фігурувала компанія, 

яка володіла майже 99 % акцій іншої компанії. Суд в даному випадку досить 

обережно визначив, що «... є достатньо підстав вважати, що дочірні компанії 

не можуть самостійно визначати свою поведінку на ринку» і, що «право 

конкуренції Співтовариства визнає, що різні компанії, які належать до 

однієї групи економічної одиниці, іншими словами є підприємством у 

розумінні ст. ст. 81 та 82 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства (нині ст. 101 та 102 ДФЄС – прим. К.С.), якщо вони не 

можуть самостійно визначати свою поведінку на ринку» [740]. Іншими 

словами, Суд ЄС вже остаточно констатував, що факт володіння 

материнською компанією акціями (або частками) її дочірньої компанії є 

достатнім для того, щоб зробити висновок, що ці дві компанії належать до 

єдиного економічного суб’єкта господарювання. В цій же справі також було 

доведено, що відповідальність за дії дочірньої компанії несе також і 

материнська компанія. У зв’язку з цим, в даній справі розмір штрафу був 

накладений з урахуванням фінансових показників обох компаній.  

Розвиваючи дану доктрину, Комісія майже не мала складних ситуацій 

з доведенням економічної єдності компаній, трактуючи всю групу як 
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підприємство. Якщо у всіх попередніх рішеннях Комісія та Суд ЄС 

спиралися на формулювання, що «достатньо підстав вважати…», то вже в 

2005 р. в справі Akzo Nobel v. Commission [734] це звучало як презумпція. В 

даній справі Суду ЄС заявник заперечував проти того, що простого факту 

володіння 100 % капіталу дочірньої компанії недостатньо для визначення 

вирішального впливу на неї. Однак Суд ЄС не погодився з цими 

твердженнями і постановив, що «для Комісії було достатньо показати факт, 

що весь капітал дочірніх компаній належать материнській компанії, для 

того, щоб зробити висновок, що материнська компанія здійснює 

вирішальний вплив на комерційну політику інших компаній». Суд ЄС 

постановив в даному рішенні, що «Комісія може і має можливість 

покладати на материнську компанію солідарну відповідальність за сплату 

штрафу, накладеного на дочірню компанію, якщо материнська компанія не 

доведе, що дочірня компанія має повноваження не слідувати інструкціям 

своєї материнської компанії, і, отже, по суті діє на ринку автономно».  

Справа Akzo Nobel у порівнянні із справою Michelin є еволюційною. В 

справі Akzo Nobel Суд ЄС, по-перше, стверджує, що існує презумпція того, 

що материнська компанія, володіючи на 100 % своєю дочірньою компанією, 

повинна припускати, що вона також здійснює вирішальний вплив на 

дочірню компанію (так звана «100 % презумпція», яка згодом також часто 

використовувалася Судом). Іншими словами, фактичний вплив вже не 

потрібно доводити у кожному окремому випадку, поки материнська 

компанія є єдиним власником дочірньої компанії. Однак, у порівнянні із 

справою Michelin, де звучала фраза «достатньо підстав вважати», у справі 

Akzo Nobel Суд вже спирався на презумпцію, яку сформулював досить 

чітко та категорично. Окрім цього, Суд вже визнав, що він не потребує 

додаткових доказів, які вже не вимагаються від материнської компанії, 

натомість факт володіння дочірньою компанією є достатнім для 

обґрунтування впливу у торговельній політиці.  
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Другим еволюційним моментом стало те, що у своєму рішенні у 

справі Akzo Nobel Суд постановив, що материнська компанія «не 

представила достатніх доказів того, що дочірня компанія діяла незалежно 

від неї». Такого факту було достатньо, щоб суд довів існування такого 

вирішального контрольного впливу на дочірню компанію. Іншими словами, 

змінився тягар доказування в бік заявника до Суду. Комісії вже не потрібно 

додатково доводити існування єдиного економічного суб’єкта 

господарювання у випадках 100 % володіння материнською компанією 

своєї дочірньої.  

Третьою ознакою, яка відрізняє дані дві судові справи, стало те, що у 

справі Akzo Nobel показана форма відповідальності материнської компанії 

за дії своєї дочірньої компанії. Було чітко сформульовано, що материнська 

компанія не несе одноособово цю відповідальність, обидві компанії несуть 

солідарну відповідальність.  

Презумпція, яку вивів Суд ЄС у справі Akzo Nobel, досить часто 

використовувалася ним у подальшому. Так звана «100 % презумпція», за 

якої материнська компанія здійснює вирішальний вплив на свою дочірню 

компанію у випадках володіння нею 100 %, постійно заперечувалася 

заявниками до Суду, іншими словами, самими порушниками. Ще раз Суд 

ЄС сформулював таку презумпцію у справі General Quimica v. Commission в 

2009 р. [727]. Судом було визначено, що якщо Комісія вже спирається на 

«100 % презумпцію», їй вже не потрібно додатково доводити факт 

існування вирішального впливу. А у випадках, якщо посилання на таку 

презумпцію не було, у заявника виникає необхідність доведення існування 

автономності дочірньої компанії.  

Варто відзначити, що Комісія та Суд ЄС практикували поширення 

«100 % презумпції» і на випадки, коли материнська компанія володіла 

менше 100 % своїх дочірніх компаній. Так, наприклад, у справі Elf Aquitaine 

v. Commission 2005 р. [738]. В даній справі припущення про вирішальний 

вплив було застосовано, хоча материнській компанії належало лише 98% її 
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дочірньої компанії. Це рішення було оскаржено і заявник стверджував, що 

сама «100 % презумпція» є незаконною, і в даному випадку вона не може 

бути застосована. Однак в своєму рішенні Суд першої інстанції визначив, 

що «представлені заявником аргументи не є достатніми, щоб спростувати 

презумпцію».  

Досить показовим для аналізу ролі «100 % презумпції» у встановленні 

доктрини єдиного економічного суб’єкта господарювання, була справа Dow 

Chemical v. Commission 2007 р. [751]. В даній справі материнська компанія 

довела відсутність вирішального впливу на дочірню компанію з огляду на 

те, що вона навіть не могла дізнатися про порушення, що такі порушення не 

були заплановані материнською компанією, доводячи, що рішення 

приймалося на середньому рівні управління компанією, на якому не 

здійснюється вирішальний вплив на торговельну політику всієї дочірньої 

компанії. Однак, у цій справі Суд зазначив, що застосування презумпції 

необхідно було лише для доведення існування економічної єдності 

компаній, а не для доведення впливу та контролю щодо дочірньої компанії.  

Іншими словами, саме застосування «100 % презумпції» Комісією, яка 

підтримується в рішеннях Суду ЄС, стає основою для доведення існування 

єдиного економічного суб’єкта господарювання. Визначальним є факт 

володіння однією компанією іншою, з чого випливає припущення про 

потенційний вирішальний вплив на торговельну політику. При цьому, як 

видно з практики, відсутність впливу на прийняття рішень дочірньою 

компанією не є доказом автономності її дій.  

За словами А. Джонсон, «визначальним для визначення доктрини 

єдності є рівень економічної незалежності між двома компаніями» [416, 

135]. Компаніям досить важко довести розривність та відсутність єдності, 

якщо у статутному капіталі однієї компанії наявні акції (частки) іншої 

компанії. Тут, з нашої точки зору, вирішальним є місце цих компаній на 

ринку. Якщо материнська та дочірня компанії не можуть бути конкурентами 

між собою на відповідному ринку і їхня діяльність свідчить про 



162 

 

взаємопов’язаність на ринку, то вони розглядаються як єдиний економічний 

суб’єкт господарювання. У випадку, коли одна із материнських компаній (у 

разі їх множинності) є конкурентом на ринку філії або дочірньої компанії, 

яка, однак, не контролюється нею на 100 %, з даної доктрини може 

робитися виключення.  

На підставі аналізу становлення доктрини єдиного економічного 

суб’єкта господарювання можна прийти до висновку, що ця доктрина, яка 

виникла з практики рішень Комісії та судової практики, стає все більш 

важливою для оцінки притягнення компаній до відповідальності. 

Узагальнено, варто відзначити, що в праві Євросоюзу доктрина єдиного 

економічного суб’єкта господарювання тісно пов’язана із концепцією 

підприємства. Суд ЄС неодноразово постановляв, що група компаній, які 

належать до єдиного економічного суб’єкта господарювання, розглядаються 

ним як підприємство в світлі застосування ст. ст. 101 та 102 ДФЄС [453, 

556].  

При цьому слід відзначити, що практика становлення даної доктрини 

значно еволюціонувала. Якщо раніше судові рішення відповідали на 

питання «чи впливає материнська компанія на поведінку своєї дочірньої 

компанії?», то у своїх більш пізніх рішеннях акцент зміщується на більш 

категоричну постановку питання: «чи становлять ці компанії єдиний 

економічний суб’єкт господарювання?».  

Судова практика 2000-х років зосереджує свою увагу вже не на 

доведенні вирішального впливу однієї компанії над іншою, а на 

аргументації існування «єдиного суб’єкта господарювання». При цьому, 

якщо на початку розвитку даної доктрини в рішеннях Musegatt, Imperial 

Chemical Industries Комісії доводилося окремо доводити існування впливу 

на прийняття рішень дочірньою компанією, то за результатами рішення у 

справі Stora Kopparberg були спрощені повноваження Комісії в сфері 

доведення. Вже материнська компанія мала б доводити, що її вплив не є 

вирішальним. Однак, Суд ЄС не досить часто прислуховується до 
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аргументів заявників-підприємств, натомість визначає «єдність компаній» 

на підставі виведеної ним же в рішенні у справі Akzo Nobel «100 % 

презумпції». Презумпція зводиться до випадків, в яких материнська 

компанія здійснює вирішальний вплив на свою дочірню компанію у разі 

володіння нею 100 %. Подальша судова практика знову свідчить про 

еволюцію даної презумпції, яка вже може застосовуватися до випадків, коли 

володіння дочірньої компанією є меншим за 100 %.  

Можна з впевненістю визначити, що «100 % презумпція» сама по собі 

може бути позитивною, а саме у світлі надання Комісії можливості 

накладати санкції на винні компанії в тих випадках, коли довести 

відповідальність досить важко. Якщо б презумпція не еволюціонувала за 

рахунок наполягань Комісії у своїх аргументах, які підтримав Суд ЄС, то 

було б досить просто для великих компаній ховатися серед своїх дочірніх 

компаній, тим самим ефективно ухиляючись від сплати штрафних санкцій. 

Як свідчить новітня практика, Комісія може використовувати презумпцію в 

якості інструменту захисту конкуренції. Її застосування спрямоване на те, 

щоб притягнути до відповідальності саме ту компанію, що є винною у 

порушенні норм конкуренції, а не дочірню компанію, яка не приймала 

вирішального рішення.  

В рішенні у справі Akzo Nobel NV and Others v. Commission 2009 р. 

[728] Суд ЄС ще раз однозначно обґрунтував свою позицію щодо 

неухильності застосування презумпції впливу як вихідного критерію для 

застосування доктрини єдиного економічного суб’єкта господарювання. 

Суд ЄС зазначив, що «як вказує практика Суду, поведінка дочірнього 

підприємства може бути поставлена в провину материнській компанії, 

навіть якщо формально юридично дочірня компанія має власний правовий 

статус», однак вона не може діяти незалежно (автономно) від своєї 

материнської компанії та слідує інструкціям останньої. Іншими словами, 

Суд ЄС в своїй практиці неухильно обґрунтовує доктрину єдиного 
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економічного суб’єкта господарювання як таку, що забезпечує цілісність 

практики застосування норм ЄС щодо конкуренції.  

Визначаючи роль сформованої та розвинутої протягом 50 років 

доктрини єдиного економічного суб’єкта господарювання, варто відзначити, 

що вона справляє значний вплив на формування поняття «підприємства» у 

антимонопольному праві Євросоюзу. Це було підтверджено в останній 

справі Akzo Nobel NV and Others v. Commission 2009 р., де Суд ЄС зазначив, 

що «концепцію підприємства, ..., слід тлумачити як таку, що визначає 

єдиний економічний суб’єкт, навіть якщо відповідно до правових форм така 

економічна єдність представлена різними особами – фізичними чи 

юридичними» [728]. 

Висновки до розділу 2 

У Європейському Союзі правове регулювання конкуренції почало 

бурхливо розвиватись практично з моменту його створення. Традиції 

регулювання конкуренції в різних країнах відрізнялись одне від одного, але 

в основу конкурентного права ЄС було покладено картельне законодавство 

Німеччини, яке, в свою чергу, зазнало значного впливу антимонопольного 

регулювання США. Не дивлячись на внесення змін до установчих договорів 

Євросоюзу протягом всього періоду існування європейського 

інтеграційного об’єднання, матеріальний зміст конкурентних норм 

залишився повністю незмінним. Ці норми є основоположними елементами 

загальної структури конкурентного права ЄС. Для встановлення ролі 

конкурентного регулювання та відслідкування тенденції до поширення 

норм права ЄС на правопорядки третіх країн досліджена історія 

становлення та розвитку правового регулювання конкуренції. 

Запропоновано  виділити три його фази. В рамках першої фази досліджені 

первісні норми в установчих договорах ЄОВС та ЄЕС. Відмічений високий 

рівень централізації повноважень інститутів ЄС у сфері контролю за 

дотриманням правил конкуренції. Друга фаза пов’язана із 
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правозастосовною практикою Комісії, яка не відходила від централізованої 

наднаціональної влади Комісії. Третя фаза стає найскладнішою та 

найдинамічнішою та починає розиватися після ЄЄА.  

Еволюційно в ЄС відбулася заміна централізованого контролю над 

отриманням правил конкуренції на децентралізовану систему та прямого 

застосування виключень із заборон підприємствами. У цьому зв’язку 

продемонстрована зміна повноважень Європейської Комісії. При чому такі 

еволюційні зміни були пов’язані із зміною вторинного законодавства ЄС 

(регламентів) без зміни до установчих договорів. Зокрема, кардинальні 

зміни привніс 2004р., що обумовлюється назріванням реформи у зв’язку із 

найбільшим розширенням ЄС. Такі зміни торкнулися майже всіх аспектів 

правового регулювання конкуренції. В рамках третьої фази також 

спостерігається тенденція до укладання спеціальних міжнародних угод ЄС з 

третіми країнами, що зумовлено необхідністю узгодження конфліктів 

юрисдикцій при здійсненні транснаціональних правочинів.  

Проаналізовані доктринальні погляди на існування окремої сфери 

відносин, галузі права – права конкуренції ЄС. На підставі узагальнень було 

визначно право конкуренції Євросоюзу як системи норм права Євросоюзу, 

що націлені на регулювання суспільних відносин між суб’єктами права з 

метою недопущення обмеження та викривлення конкуренції на 

внутрішньому ринку Євросоюзу, що характеризуються імперативністю їх 

застосування в національних правопорядках держав-членів.  

При висвітленні теоретичних концепції, які пов’язані із регулювання 

відносин конкуренції проаналізовано теоретичне обґрунтування та 

практичне втілення застосування таких концепцій як «ринок», «угода», 

«рішення асоціацій», «узгоджена практика», «підприємство» та доктрина 

єдиного економічного суб’єкта господарювання. Дослідження даних 

концепцій базується не тільки на доктрині, а й на розвиткові судової 

практики їх застосування в ЄС.   
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Поняття ринок є досить широким на комплексним. В цілях даної 

роботи його характистика була звужена виключно до формально-юридично 

аналізу з наголом на практичне застосоування.  Поняття відповідного ринку 

не є тотожним поняттю ринок в широкому його розумінні. Під відповідним 

ринком товару розуміється ринок, що складається з ідентичних товарів або 

послуг та товарів або послуг, що є взаємозамінними з точки зору 

споживачів. Під відповідним географічним ринком розуміється регіон, 

територія, на якій відповідні суб'єкти господарювання здійснюють 

діяльність з продажу та купівлі товарів або послуг, умови конкуренції в 

межах якої є значною мірою однорідними та яка може бути виділена з кола 

оточуючих її [географічних] територій через те, що умови конкуренції в її 

межах істотно відрізняються від умов конкуренції, які існують в межах 

таких, оточуючих її, територій. 

Наданий детальний аналіз понять «угод», «рішення асоціації», 

«узгоджена практика» як форми поведінки на ринку суб’єктів 

господарювання. Відслідкована відмінність «узгодженої практики» від 

«угод» у сенсі ст. 101 ДФЄС, яка полягає в тому, що стосовно угод 

узгодженість воль не обмежується встановленням спільних цілей, але 

включає в себе також погодження засобів їх досягнення, що набуває форм 

юридичних зобов’язань. При узгодженій практиці не вимагається 

формування плану поведінки, для доведення факту узгодженої практики 

достатньо тільки прямого чи опосередкованого контакту між конкурентами 

з метою впливу на ринок. Відмінність між узгодженими діями та рішенням 

асоціації полягає у формі виразу волі підприємств.  

Для визначення суб’єктів норм і правил конкуренції було досліджено 

концепцію «підприємство», що відрізняється від аналогічного поняття в 

національних законодавствах. Доктрина єдиного економічного суб’єкта 

господарювання є додатковою кваліфікацією поняття «підприємства» з 

огляду на застосування до них ст. ст. 101 та 102 ДФЄС. У правозастосовній 

практиці Суду ЄС відслідковані еволюційні зміни тлумачення теоретико-
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практичних концепцій права конкуренції ЄС, що пов’язано із посиленням 

ролі економічного аналізу Комісії ЄС та Суду ЄС.  
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

КОНКУРЕНЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

3.1. Основні принципи правового регулювання конкуренції в ЄС 

На підставі аналізу норм установчих договорів Євросоюзу, актів його 

інститутів та судової практики можна систематизовано представити систему 

принципів правового регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі [278].  

Першим принципом правового регулювання конкуренції в Євросоюзі 

є заборона антиконкурентної поведінки як приватних, так і державних 

підприємств, тобто заборона узгодженої практики. Даний принцип 

відображається в такій поведінці у формі укладання антиконкурентних угод 

і рішень асоціацій між підприємствами, що можуть вплинути на торгівлю 

між державами-членами і запобігти, обмежити чи спотворити конкуренцію 

у межах внутрішнього ринку. Принцип заборони такої поведінки чітко 

визначений у ст. 101 ДФЄС. Проте, ця заборона, що є стрижнем політики 

конкуренції, мета якої – усунення перешкоди в торгівлі між державами-

членами, не має абсолютного характеру. Ринкова економіка, динамічна за 

своєю природою, вимагає гнучких механізмів регулювання, що базуються 

не на вичерпних списках заборон, а на рішеннях, схвалюваних у кожному 

конкретному випадку окремо із використанням системи винятків з 

основного принципу заборони. Ці винятки продиктовані міркуваннями 

ефективності ринку (п. 3 ст. 101 ДФЄС). 

Другим основним принципом правового регулювання конкуренції в 

Євросоюзі виступає заборона зловживання домінуючим становищем у 

межах внутрішнього ринку Євросоюзу, оскільки це може вплинути на 

торгівлю між державами-членами. Така заборона, як визначено у ст. 102 

ДФЄС, може полягати у прямому чи опосередкованому нав’язуванні 

несправедливого ціноутворення або нав’язуванні інших несправедливих 

умов торгівлі; обмеженні виробництва, збуту чи технічного розвитку на 
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шкоду споживачам; висуванні неоднакових умов щодо рівноцінних угод з 

іншими торговельними партнерами, що ставить їх у нерівне конкурентне 

становище. Така обумовлена заборона не може мати виключень, іншими 

словами, така поведінка, яка впливає на торгівлю в межах внутрішнього 

ринку Євросоюзу, визначається абсолютно неправомірною [283]. 

З метою реалізації цих двох принципів приймаються регламенти на 

основі спеціальної законодавчої процедури, яка полягає у повноваженнях 

Ради Євросоюзу приймати відповідні рішення на пропозиції від Комісії і 

після консультацій з Європарламентом, відповідно до ст. 103 ДФЄС. 

Іншими словами, в сфері регулювання конкуренції в Євросоюзі значними 

повноваженнями наділені тільки Рада та Комісія, а Європарламент не 

володіє значними повноваженнями в механізмі вироблення даної 

наднаціональної політики.  

Третій принцип регулювання конкуренції – контроль за 

концентраціями в Євросоюзі – є наслідком еволюції повноважень інститутів 

Євросоюзу з метою виконання дотримання вимог ст. ст. 101 та 102 ДФЄС 

[158]. Як було зазначено вище, Комісія протягом тривалого часу шляхом 

довгих судових суперечностей аргументувала необхідність введення 

окремих повноважень щодо запобіжного нагляду за злиттям європейського 

масштабу, схвалюючи або забороняючи передбачувальні альянси. Даний 

принцип передбачений в Регламенті Ради 139/2004 [641], яким 

закріплюється обов’язок підприємства у відповідних випадках отримувати 

дозвіл Комісії на здійснення концентрації. Іншими словами, даний принцип 

є фундаментальним при колізії юрисдикцій при транскордонних 

транзакціях.  

Четвертим принципом виступає принцип контролю, нагляду та 

моніторингу за допомогою, що надається державами-членами або через 

державні ресурси у будь-якій формі і будь-коли, яка загрожує спотворити 

конкуренцію, надаючи перевагу певним підприємствам або виробництву 

певних товарів. За своєю суттю діє принцип несумісності державної 
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допомоги з внутрішнім ринком тією мірою, якою вона стосується торгівлі 

між державами-членами (ст. 107 ДФЄС). Однак, із цього загального 

принципу існують винятки, передбачені п. 2, 3 ст. 107, які зумовлюють 

різний правовий механізм надання дозволів, здійснення контролю та 

нагляду за схемами державної допомоги. З метою реалізації даного 

принципу, виходячи зі ст. 109 ДФЄС, застосовується також спеціальна 

законодавча процедура, відповідно до якої Рада за пропозицією Комісії 

приймає відповідні регламенти після консультацій з Європарламентом. 

Основним суб’єктом реалізації даного принципу є Комісія, яка «у співпраці 

з державами-членами тримає під постійним контролем режими допомоги, 

які існують в державах» (ст. 108 ДФЄС).  

Принцип лібералізації стає основним для правового регулювання 

ринків, суб’єкти яких знаходяться в державній (монопольній) владі. Такі 

сектори економіки як телекомунікації, пошта, транспорт, енергетика 

розвивалися монополістично, не підкоряючись основам конкуренції. Підхід 

Євросоюзу щодо вироблення правил конкуренції для цих секторів 

економіки й можна узагальнено назвати запровадженням принципу 

лібералізації. Правовою основою даного принципу слугує ст. 37 ДФЄС, 

відповідно до якої держави-члени зобов’язуються «реорганізувати 

національні монополії торговельного характеру таким чином, щоб в умовах 

постачання та збуту забезпечувати відсутність будь-якої дискримінації….». 

При цьому дане положення може знаходитись під контролем Комісії та 

Суду ЄС відповідно до ст. 258 ДФЄС. Це положення підтверджується в ст. 

108 ДФЄС, відповідно до якої державні підприємства мають привести свою 

діяльність у відповідність до принципів, викладених у ст. ст. 101 та 102 

ДФЄС. На підставі цього в секторальних директивах та регламентах, які 

регулюють відповідний вид діяльності на ринку, встановлюють спеціальні 

правила конкуренції, які мають на меті вироблення конкурентної політики 

такими державними підприємствами (монополістами).  
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Центральне місце серед основних принципів правового регулювання 

конкуренції в Євросоюзі займає екстериторіальність застосування правил 

конкуренції. Цей принцип випливає зі ст. 101 ДФЄС, де передбачена 

основна мета та наслідки встановлених заборон, які «здатні впливати на 

торгівлю між державами-членами» та створювати «перешкоди для 

конкуренції в межах внутрішнього ринку». З цього загального правила 

випливає, що правила конкуренції Євросоюзу застосовуються щодо 

підприємств третіх країн у випадках, коли їх ділові операції, навіть 

здійснені поза територією Євросоюзу, мають негативні наслідки для 

економіки його внутрішнього ринку та впливають на торгівлю між 

державами-членами. Неодноразово Комісія накладала штрафні санкції, а 

Суд ЄС розглядав позови проти підприємств – нерезидентів Євросоюзу. 

Класичними справами трактування цього питання є справи Dyestuffs [701] 

та Wood Pulp [776]. Найбільш гучними справами ХХ і ХХІ століття щодо 

екстериторіального застосування норм конкуренції Євросоюзу є справи 

Microsoft, Intel [752; 739].  

Принцип екстериторіальності не є новим для міжнародного права, а 

також для деяких національних юрисдикцій (зокрема, США), але має 

особливості застосування саме в праві Європейського Союзу [111]. При 

цьому, В. Муравйов визначає його як досить відомий, але ще мало 

досліджений феномен [103, 253].  

На наш погляд, важливим є питання розвитку ідеї поширення 

юрисдикції, або екстериторіальності. У міжнародно-правовій літературі 

використання цього терміну пов’язують передусім із такими явищами як 

можливість вилучення з дії правової системи держави фізичних, юридичних 

осіб чи певних територій, а також застосування положень внутрішнього 

права за межами державної території [103, 253]. Й в цілому його 

використання почалося із американської правозостосовчої практики, в тому 

числі норм антитрестівського законодавства. В доктрині існували думки 

стосовно екстериторіальності у внутрішньому праві таких вчених як І. 
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Лукашук, Ж. Тускоз, В. Денисов, О. Вишняков, які пов’язували це явище з 

міжнародним правом, або дією внутрішнього права за допомогою 

міжнародно-правових засобів.  

Натомість на сьогодні все більшої ваги набуває «принцип оцінки 

наслідків» (effects principle) [201, 1080], який досить яскраво проявляється в 

конкуренційному праві. Цей принцип був сформульований Верховним 

Судом США у справі Алкоа (United States v. Aluminium Co. of America, 1945 

р.). Дана справа стосувалася змови американських та зарубіжних страхових 

компаній, в основі якої була відмова від укладання договорів 

перестрахування, якщо в них відсутні визначені положення про обмежену 

відповідальність страховиків. Відповідно до «принципу оцінки наслідків по 

справі Алкоа» антитрестівське законодавство США застосовується по 

відношенню до іноземців, коли такі дії: 1) мають на меті вплив на торгівлю 

в США; 2) фактично впливають на торгову діяльність в США. Більш того, 

якщо державний обвинувач доводить наявність умислу, то доведеним 

вважається й факт впливу на торгівлю в США, якщо тільки звинувачуваний 

не доведе, що такий вплив відсутність або незначний.  

Керуючись такими рисами, американські суди почали активно 

використовувати даний принцип. Так, як приклад можна навести й справу 

Hartford Fire Insurance Co. v. California 1993 р. Однак, зауважимо, що за 

аналізом У. Бернама, в деяких судових рішеннях виводилася формула, що 

«оскільки увага в Акті Шермана зосереджена на наслідках для самих США, 

було прийнято вважати, що антитрестовський закон не може 

застосовуватися по відношенню до діяльності американської компанії на 

території США, в результаті якої виникають наслідки тільки для іноземної 

держави» [201, 1082]. Доктрина впливу, гіпотетично, дозволяє досягти 

найбільшого рівня захисту національних інтересів, оскільки вона припускає 

екстериторіальне застосування права регулюючої держави до ширшого, 

порівняно з іншими моделями, кола випадків. З іншого боку, за словами А. 

Лейтона та А. Перрі, екстериторіальне застосування конкурентного права 
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США на підставі доктрини впливу викликало вкрай негативну реакцію з 

боку інших держав [430, 309-311]. Останньою тенденцією є названі У. 

Бернамом фактори, яка спонукали до зниження рівня напруги щодо 

застосування американського законодавства. Першим фактором він називає 

конвергенцію антитрестовських норм в світі, що проявляється в тому, що 

інші країни вводять вимоги, аналогічні американському законодавству. На 

підтвердження цього підходу варто наголосити, що особливо яскраво це 

проявляється саме в праві ЄС, де застосовується «принцип впливу на 

внутрішній ринок ЄС чи на торгівлю між державами-членами», який чітко 

сформульований у ст. 101 ДФЄС. Другим фактором вчений називає те, що 

на міжнародному рівні в світі приймаються заходи щодо забезпечення 

однорідного підходу до виконання відповідних норм та вимог 

конкурентного регулювання. Погоджуючись та додатково обґрунтовуючи 

цю тезу, варто додати, що такі заходи приймаються як на рівні ООН (як то 

ЮНСІТРАЛ, ЮНКТАД тощо), так і на рівні регіональному (як то в рамках 

ЄС, НАФТА, АСЕАН), а також і на двосторонньому рівні (підтверджується 

укладанням двосторонніх договорів, зокрема, між США та Канадою, 

Німеччиною та Австралією тощо).  

Фактично під впливом активного екстериторіального поширення 

антитрестівського законодавства США, що лягло в основу в подальшому 

розвитку національних доктрин про поширення національної юрисдикції в 

справах щодо порушення конкуренції, найбільш активного поширення ця 

доктрина здобула в правопорядку Європейського Союзу. В підтвердження 

цього варто навести приклади справи Microsoft [739; 735], Intel [752], а 

також розпочате в 2013 р. розслідування Комісії проти Газпрому щодо 

зловживання ним свого домінуючого становища.  

В доктрині відомо, що екстериторіальність права Європейського 

Союзу ґрунтується, перш за все, на «доктрині впливу» та «доктрині 

національності» [374, 96].  
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Доктрина впливу, зокрема, передбачає, що норми права ЄС можуть 

регулювати поведінку суб’єктів внутрішнього права третіх країн, якщо їхня 

діяльність впливає або може впливати на економічні відносини в межах ЄС. 

Застосування цієї доктрини прямо передбачена навіть в самій ст. 101 ДФЄС, 

де зазначено, що така діяльність може «впливати на торгівлю в межах 

держав-членів». Доктрина, таким чином, й застосована була неодноразово в 

практиці Суду ЄС. Доктрину впливу також було використано Судом ЄС при 

вирішенні справ й стосовно порушення ст. 101 (кол. 81) та 102 ДФЄС (кол. 

82), тобто не тільки щодо антиконкурентної поведінки підприємств, що 

укладають угоди, але й щодо форми зловживань домінуючим становищем.  

Крім того, з 2000 р. Комісія ЄС почала використовувати «доктрину 

впливу» навіть в процесі використання нею повноважень щодо контролю 

над концентраціями. Комісія ЄС виступила з погрозами заблокувати злиття 

американських компаній Боїнг та Магдонел Дуглас, оскільки на її думку, 

воно могло негативно вплинути на тарифи на авіаперевезення на 

внутрішньому ринку [103, 259].  

Найбільш гучного галасу отримала судова справа проти Майкрософт 

[739], яка фактично остаточно поставила крапку у доведенні 

екстериторіальності антимонопольного права Євросоюзу. Відповідно до 

даного рішення Суд ЄС підтримав позицію Комісію щодо зловживання 

компанією Майкрософт своїм домінуючим становищем. Компанія 

Майкрософт до кінця не погоджувалася із рекордною сумою штрафних 

санкцій, накладених на неї у розмірі 497 млн. євро. В 2006 р. Комісія видає 

рішення про накладення додаткових санкцій на неї у розмірі 280,5 млн євро 

в якості періодичних штрафних платежів за невиконання попереднього 

рішення. Починаючи з 2008 року компанія підтримує судовий процес 

стосовно зменшення розміру штрафних платежів. Й вже в 2012 р. Суд ЄС 

остаточно виносить рішення про фіксування розміру штрафу за порушення 

ст. 102 ДФЄС у сумі 860 млн. євро.  
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Доктрина національності в праві ЄС дає змогу обґрунтувати 

екстериторіальну його дію щодо фізичних та юридичних осіб із ЄС, які 

вступають у ділові відносини з суб’єктами права третіх країн. Цю доктрину 

часто використовують до регулювання торговельної політики та політики 

експортного контролю. Як зазначає В. Муравйов, застосування даної 

доктрини має не таку вже й довгу історію [103, 260]. Й варто відзначити, що 

в політиці конкуренції її використовують не часто, на відміну від сфери 

експортного контролю та відносин, які пов’язані із застосуванням санкцій 

проти третіх країн.  

На сьогодні поки що відсутня широка практика винесення судових 

рішень за юрисдикцією Європейського Союзу в справах про порушення 

норм конкуренції, в яких бере участь український елемент. Першою такою 

справою можна назвати рішення Суду ЄС в преюдиційному порядку 

розгляду від французького апеляційного суду м. Версаля у справі Javico 

проти Yves Saint Laurent 1998 р. [759]. Однак, ця справа стосувалася 

українських суб’єктів господарювання опосередковано. Справа стосувалася 

заборони на експорт косметичної продукції, що накладалася на 

дистриб'юторів в Україні та Росії. В цій справі Суд ЄС визначив, що 

необхідно провести додатковий аналіз, чи буде впливати така заборона на 

можливий розподіл ринків, який прямо заборонено нинішньою п. 1 cт. 101 

ДФЄС, й прийшов до висновку, що якщо мова буде йти про заборону 

реекспорту продукції на внутрішній ринок ЄС, то буде мати місце 

встановлена заборона.  

Ще однією справою Суду ЄС у сфері дотримання правил конкуренції, 

в якій фігурує український суб’єкт господарювання, стала відносно 

нещодавно вирішена справа ISD Polska sp. z o.o. and Others v. European 

Commission, винесена Судом ЄС в 2011 р. в порядку апеляції [721]. Ця 

справа стосувалася оспорювання законності надання державної допомоги 

підприємствам, які створилися в порядку реорганізації. В цій справі фігурує 

польське підприємство ISD Polska sp. z o.o. та українське підприємство 
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Індустріальний Союз Донбасу. При чому вони не довели, що отримання 

державної допомоги від польського уряду на розбудову вугільної 

промисловості є сумісним із вимогами внутрішнього ринку ЄС.  

Так чи інакше, можна припустити, що подальша лібералізація торгівлі 

між Україною, ЄС та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі 

зумовить українські підприємства керуватися нормами конкуренції, 

передбаченими ст. ст. 101 та 102 ДФЄС.  

 

3.2.  Характеристика джерел права конкуренції ЄС 

Новий правовий порядок Євросоюзу відрізняється як від 

міжнародного, так і від внутрішнього правопорядку держав. Особливий 

«автономний» правопорядок Євросоюзу має власну систему правових актів 

для регулювання суспільних відносин на виконання цілей та завдань 

установчих договорів європейських інтеграційних організацій. Право 

Євросоюзу, базуючись на принципах примату (верховенства) та прямої дії, 

повинно забезпечувати процеси інтеграції відповідними нормативними 

актами. Така законодавча практика повинна, з одного боку, забезпечувати 

однорідність застосування норм права Євросоюзу, а з другого боку повинна 

враховувати національні відмінності законодавств держав-членів.  

Інструментами законодавчої практики Євросоюзу слугують форми 

фіксації норм права, що виступають визначальним чинником розвитку 

європейського інтеграційного об’єднання та мають характерні особливості, 

акумулюючи в собі елементи джерел міжнародного та внутрішнього права. 

Вважаємо за доцільне відзначити, що від поняття джерел права 

Євросоюзу слід відмежовувати поняття аcquis communautaire (EU аcquis), 

що є ширшим за поняття джерел права Євросоюзу і може бути ототожнене з 

правопорядком інтеграційного об’єднання, включно з можливостями його 

поширення на сусідні країни [150]. Основним елементом аcquis є його 

фундаменталізм (сукупність норм, принципів та доктрин, на яких базується 

правова система Євросоюзу) та інституціоналізм (матеріальні та 
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процесуальні норми й правила Євросоюзу, що визначають компетенцію і 

регулюють діяльність його інститутів). Поява в документах Євросоюзу 

поняття аcquis communautaire призвела до виникнення численних дискусій. 

Представниками західної доктрини, таких як Т. Хартлі [300], Д. Карен [418], 

В. Кроненбергер [509], вивчалися проблеми ролі аcquis communautaire у 

здійсненні європейської інтеграції країнами-кандидатами на вступ до 

Євросоюзу. Тлумачення аcquis communautaire в актах Євросоюзу не дає 

можливості чітко визначити зміст цього поняття та його межі, тому й тягне 

за собою різноманіття його розуміння різними вченими та дослідниками. 

Західна доктрина права Євросоюзу визначає цю концепцію як усі наявні та 

потенційні права системи ЄС та його інституційної системи і цілий 

комплекс норм Євросоюзу, політичних принципів та судових рішень, що їх 

нова держава-член повинна дотримуватися з моменту набуття членства у 

ЄС. До визначення поняття аcquis communautaire зверталися неодноразово 

українські дослідники. Так, варто погодитись з думкою В. Муравйова, який 

визначає його як «спільний доробок», як сукупність правових норм, судових 

рішень, доктринальних понять, рекомендацій, домовленостей тощо, що 

виникли за час існування європейських інтеграційних організацій. 

Дослідник вважає, що «вони є основою правопорядку Євросоюзу і повинні 

беззастережно сприйматися державами-членами, державами-претендентами 

на вступ до Євросоюзу, а також третіми країнами, які мають договірні 

відносини з ЄС щодо запровадження асоціації або партнерства» [97, 7]. Він 

наголошує, що «зміст acquis communautaire ширше за поняття «право 

Євросоюзу» і може бути ототожненим з правопорядком об’єднання» [93, 

180]. М. Гнатовський вважає, що аcquis є терміном, який охоплює всі 

різновиди правових норм, створених у рамках Євросоюзу, незалежно від 

способу їх утворення [24, 67]. За своєю суттю це визначення також 

відображає широкий підхід до формування такого феномена. Слід звернути 

увагу на точку зору Р. Петрова, який вважає, що аcquis communautaire являє 

собою «все, що було досягнуто Співтовариством» та формує правовий 
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спадок (колишньої – прим. – К.С.) трьохопорної правової та політичної 

системи Євросоюзу, який повинен бути збережений при будь-яких 

обставинах» [112]. Дослідник виокремлює «фундаментальний аcquis» 

(принципи та доктрини), «інституційний аcquis» (принципи інституційного 

механізму Євросоюзу), «аcquis Євросоюзу», «політичний acquis» 

(декларації, резолюції, інструкції, позиції Європейської ради) та «аcquis 

вступу» (все те, що було досягнуто Євросоюзом в рамках «трьох опор» на 

момент вступу країни – кандидата до ЄС), що започатковує 

індивідуалізацію аcquis. Погоджуючись з цими висловлюваннями, 

зазначимо, що зміст аcquis communautaire відповідно до установчих 

договорів, міжнародних угод, судових рішень, доктрини, окрім норм самих 

установчих договорів та нормативних актів Євросоюзу, включає в себе 

рішення Суду ЄС, а також декларації та резолюції необов’язкового 

характеру, що можна охарактеризувати як «м’яке» право, яке охоплює 

рекомендації, думки, висновки, резолюції, декларації інститутів ЄС чи 

країн-членів, програми майбутньої політики ЄС. Ці документи не мають 

юридичної сили, але застосовуються Судом ЄС для тлумачення 

законодавства ЄС [144]. З останнього визначення випливає, що в рамках 

галузевого розподілу сукупності правових норм Євросоюзу слід також 

запропонувати поняття «конкуренційне аcquis». Однак, таке формулювання 

здається занадто теоретичним, тому для цілей розкриття правил про 

конкуренцію в ЄС автор пропонує дотримуватися традиційного підходу про 

формулювання системи джерел права, як форми фіксації норм права. При 

цьому в сфері конкуренції джерела мають специфічні особливості, 

представлені в даному дослідженні.  

Питання джерел права Євросоюзу постійно знаходиться в центрі 

уваги фахівців в галузі міжнародного і європейського права [9; 15; 22; 28; 

46; 55; 83; 98; 112; 133; 179]. Теоретичні та практичні питання джерел 

антимонопольного права Євросоюзу піднімалися такими західними 

вченими як В. Кора [422; 424], Г. Монті [454], Р. Віш [529], А. Вайтбрехт 
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[527], А. Рілей [481] та ін. В Україні питання правового регулювання 

конкуренції в Євросоюзі в цілому піднімалося лише в науковій роботі 

В. Лук’янець [68]. Окремі аспекти регулювання конкуренції, а саме в сфері 

контролю над концентраціями, висвітлювалися в роботі Г. Стахєєвої [158]. 

В цих роботах аналізуються джерела або національного права, або не 

виокремлюються окремо джерела. В цілому, у наявних наукових роботах не 

досліджуються комплексно джерела антимонопольного права ЄС. Іншими 

словами, вітчизняна доктрина має прогалини у висвітленні комплексної 

характеристики антимонопольного права Євросоюзу, його джерел та їх 

еволюції. 

Норми права Євросоюзу, що регулюють виключну його компетенцію 

у встановленні правил конкуренції, необхідних для функціонування 

внутрішнього ринку, містяться як в установчих договорах, так і актах 

вторинного права Євросоюзу, тобто актах його інститутів [120, 228-230]. 

Натомість, до системи джерел антимонопольного права Євросоюзу 

належить система спеціальних принципів регулювання конкуренції та 

основні доктрини, сформульовані та розвинуті практикою Суду Євросоюзу.  

У зв’язку з цим, джерелами правового регулювання діяльності 

підприємств є, в першу чергу, норми установчих договорів. Зокрема, в 

Договорі про функціонування Євросоюзу окремий розділ присвячений 

правилам конкуренції (Розділ VII) із ст. ст. 101–109. Формально юридично 

положення ДФЄС розподіляються на дві основні секції: правила, що 

застосовуються до підприємств (ст. ст. 101–106) та норми щодо державної 

допомоги (ст. ст. 107–109). Варто особливо відмітити, що ст. ст. 101 та 102 

ДФЄС мають пряму дію та можуть застосовуватися поряд із положеннями 

внутрішнього права держав-членів під час розгляду судових справ у 

національних судах. Статті 103 та 109 ДФЄС присвячені висвітленню 

процедур, що застосовуються інститутами Євросоюзу при прийнятті ними 

актів. Ст. 103 ДФЄС уповноважує Раду Євросоюзу затверджувати 

відповідні регламенти і директиви, які необхідні для реалізації принципів, 



180 

 

викладених у ст.ст. 101 та 102, рішенням кваліфікованої більшості на 

пропозицію Комісії ЄС і після консультацій з Європейським Парламентом. 

Відповідно до ст. 293 ДФЄС Рада може вносити поправки до пропозиції 

Комісії Євросоюзу тільки одностайно. Стаття 105 ДФЄС уповноважує 

Комісію ЄС на пропозицію держави-члена або за власної ініціативи, у 

взаємодії і за підтримки національних компетентних органів держав-членів, 

проводити розслідування випадків можливого порушення принципів, 

передбачених у ст.ст. 101 та 102. У разі, якщо подібні порушення мають 

місце, Комісія пропонує відповідні заходи з метою їх припинення. Крім 

того, Комісія має право реєструвати такі порушення (вмотивоване рішення 

Комісії), оприлюднювати такі рішення та уповноважувати держави-члени 

вживати відповідних заходів для виправлення ситуації, умови і засоби 

реалізації яких вона визначає. Комісія наділена повноваженнями приймати 

регламенти щодо тих категорій угод, стосовно яких Радою вже були 

ухвалені регламент чи директива (т.зв. «виконавчі» акти Комісії, або «акти 

імплементації», передбачені ст. 291 ДФЄС). Стаття 109 ДФЄС уповноважує 

Раду Євросоюзу за пропозицією Комісії та після консультацій з 

Європейським Парламентом затверджувати відповідні регламенти за 

рішенням кваліфікованої більшості щодо застосування положень, що 

стосуються державної допомоги, зокрема визначати умови застосування п. 3 

ст. 108, а також категорії допомоги, що не підпадають під дію цієї 

процедури. 

Варто особливо відзначити, що в процедурі прийняття інститутами 

Євросоюзу актів з метою регулювання конкуренції Європарламент відіграє 

найменшу роль, в даному сенсі Рада Євросоюзу та Єврокомісія в основному 

акумулюють всі владні повноваження.  

В залежності від виду діяльності суб’єкту господарювання джерелами 

правил конкуренції можуть бути різні статті установчого договору. По- 

перше, існують види діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які 

можуть мати вплив на різноманітність пропозицій на конкурентному ринку 
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шляхом обмеження кількості джерел незалежних пропозицій товарів та 

послуг або шляхом ускладнення доступу на ринок для конкурентів, а отже, 

негативно впливаючи на вибір споживача. Ці види діяльності можуть 

набувати двох форм: вони можуть випливати з договорів або квазі-

договорів між незалежними суб’єктами господарювання, що спрямовані на 

зменшення психологічного прояву конкурентного плюралізму або 

створення перешкод для цього, без внесення, однак, формальних змін до 

структурної природи ринку; вони можуть бути результатом структурних 

змін на ринку, зменшуючи кількість незалежних конкурентоспроможних 

суб’єктів господарювання шляхом операцій злиття, набуття одним 

підприємством контролю над іншим, створення спільного підприємства, що 

діє як незалежний суб’єкт, якому материнські підприємства повністю або 

частково передали свої повноваження в певних сферах діяльності. Тут варто 

відмітити, що в першому випадку мова йде про ст. 101 ДФЄС. Стаття 101 

ДФЄС визнає несумісними з умовами внутрішнього ринку та забороняє 

антиконкурентні угоди між підприємствами, які можуть вплинути на 

торгівлю між державами-членами (п. 1); передбачає автоматичне визнання 

таких угод недійсними (п. 2); надає можливість звільнення з-під дії заборони 

угод та рішень, що надають певні спеціальні переваги, достатньо вагомі, щоб 

компенсувати шкоду, що є результатом антиконкурентного характеру угод 

(п. 3).  

Стосовно структурних змін на ринку слід зазначити, що установчі 

договори прямо не передбачають таку можливість. Цей вид поведінки 

суб’єктів на ринку є предметом уваги контролю за концентрацією з боку 

Комісії згідно з Регламентом №139/2004 [641], а тому може бути 

забороненим, якщо він істотно та протягом тривалого часу зменшує або 

усуває конкуренцію на відповідному ринку. Це пов’язано передусім з тим 

фактом, що норми конкуренції протягом існування європейських об’єднань 

залишалися незмінними. Структурні зміни на ринку мають своїм 

результатом можливе посилення домінування на ринку, а згодом й 
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можливість цим суб’єктам зловживати своїм домінуючим становищем. У 

зв’язку з цим Регламент щодо контролю за концентраціями був прийнятий з 

метою ненастання наслідків, які передбачені в ст. 102 ДФЄС. Саме такими 

були формулювання Єврокомісії за майже 20 років, протягом яких вона вела 

переговори щодо необхідності прийняття відповідного регламенту.  

Таким чином, для правової основи застосування ст. 102 ДФЄС 

слугують ситуації, коли умови конкуренції на відповідному ринку вже 

послаблені існуванням домінуючого становища. У цих випадках 

конкурентні норми забороняють діяльність, що є рівносильною 

зловживанню, що визначається як поведінка, яка може бути застосована 

підприємством, що діє завдяки своєму домінуючому становищу незалежно 

від реакції конкурентів і, врешті-решт, споживачів. Ст. 102 ДФЄС визнає 

несумісним з умовами спільного ринку та забороняє будь-яке зловживання 

домінуючим положенням з боку підприємства, яке може вплинути на 

торгівлю між країнами-членами.  

Наступним рівнем джерел антимонопольного права Євросоюзу 

слугують акти інститутів Євросоюзу. Серед актів вторинного законодавства 

центральне місце займає Регламент Ради (ЄС) № 1/2003 щодо імплементації 

правил конкуренції, визначених статтями 101 та 102 Договору [639], що 

замінив відомий Регламент № 17 від 6 лютого 1962 р., який був першим 

документом, прийнятим з метою регулювання політики конкуренції, і діяв до 

2004 р. У зв’язку з набуттям чинності Регламентом 1/2003 система надання 

вилучень підприємствам зазнала значних змін. П. 3 ст. 101 ДФЄС та 

система вилучень, що була нею передбачена, набули прямої дії у правових 

системах держав-членів. Іншими словами, новий Регламент 1/2003 замінив 

централізовану систему контролю на систему юридичного винятку із 

прямою дією, що засновується на децентралізованій системі застосування 

правил конкуренції.  

Відповідно до Регламенту 1/2003 національні органи, застосовуючи 

національні правила конкуренції до угоди або до суб’єкта, що займає 
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домінуючу позицію, що впливає на торгівлю між державами-членами, 

повинні паралельно розглядати справу з точки зору застосування ст. 101 або 

102 ДФЄС. 

З метою імплементації положень Регламенту 1/2003 Комісією році був 

прийнятий Регламент № 773/2004 від 7 квітня 2004 р., який містить 

процедурні норми застосування ст. ст. 101 та 102 ДФЄС [639].  

Окрім зазначеного Регламенту існує значний пласт актів вторинного 

законодавства, яке регулює процедури імплементації принципів, що 

містяться у положеннях ДФЄС.  

На виконання повноважень, наданих ст. 103 ДФЄС (кол. ст. 83 ДЄС), 

Рада прийняла Регламент № 19/65/ЕЕС від 2 березня 1965 р. [644], до якого 

внесені були зміни у 1999 р. Даним Регламентом Рада виробила механізм 

прийняття додаткових регламентів щодо застосування виключень із 

заборон, які передбачені у п. 3 ст. 101 ДФЄС. Таким чином, у сфері 

картельної практики важливе місце займають Регламенти про групові 

виключення із заборон, наприклад, регламенти у сфері горизонтальних угод 

– Регламент № 1217/2010 від 14 грудня 2010 р. (угоди про науково-дослідну 

діяльність) [630], Регламент № 1218/2010 від 14 грудня 2010 р. (угоди про 

спеціалізацію). У сфері вертикальних угод був прийнятий Регламент Комісії 

№330/2010 від 20 квітня 2010 р. [631] 

У сфері контролю за концентрацією важливе місце займає Регламент 

Ради (ЄС) №139/2004 від 20 січня 2004р. [641], який вступ в силу з 1 травня 

2004 р.  

У сфері державної допомоги був прийнятий Регламент Ради ЄС 

№ 659/1999 від 22 березня 1999 р. [645]. В цій сфері також були ухвалені 

Регламент Комісії № 794/2004 від 21 квітня 2004 р. [623]; Регламент Ради № 

994/98 від 7 травня 1998 р. стосовно виключень [642] та Регламент Комісії 

№1998/2006 від 15 грудня 2006 р. стосовно застосування принципу de 

minimis до державної допомоги [619].  
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Варто відзначити, що не дивлячись на те, що в ст. 103 ДФЄС робиться 

посилання на можливість прийняття директив в цій сфері, інститути 

Євросоюзу не сприймають цієї практики. Жодної директиви в сфері 

регулювання політики конкуренції прийнято не було. Це пояснюється тим, 

що антимонопольне право Євросоюзу, віднесене до виключної компетенції 

його інститутів, в основному регулюється методом уніфікації, чим 

досягається надзвичайно високий рівень імперативності.  

Окрім регламентів та директив до джерел конкурентного права 

Євросоюзу відносяться довідкові та інформаційні повідомлення Комісії, 

керівні настанови Комісії та інші документи Комісії.  

Варто виділити таку групу джерел як «м’яке» право Євросоюзу. 

Концепція м’якого права є полем для дискусії в теорії міжнародного права. 

Вона є своєрідною точкою для зіткнення різних ідей та поглядів, іноді 

навіть суперечливих [142; 143; 499]. Саме це свідчить про незавершену 

оцінку такого явища як м’яке право в науці міжнародного права. Практика 

свідчить, що до таких «гнучких» «некласичних» актів все частіше почали 

звертатися міжнародні організації, що зумовлює швидкість, оперативність 

та ефективність правового регулювання міжнародних відносин. Іншими 

словами, норми міжнародного права, які набувають форми «нестандартних» 

джерел права, умовно відносять до «м’якого» права. Як відмічає чеський 

юрист К. Земанек: «м’яке право не вписується в класичне розуміння 

міжнародного права» [535]. Базуючись на теорії міжнародного права 

концепція «м’якого» права поширюється в праві Європейського Союзу.  

Концепція «м’якого» права в Євросоюзі почала активно розвиватись з 

середини 90-х рр. ХХ ст., що пов’язано із заснуванням самого Євросоюзу. 

Першою роботою, присвяченою концепції «м’якого права» в 

Співтоваристві, стало наукове дослідження Френсіса Шнайдера, 

опубліковано в робочих працях Інституту «Європейський Університет» (м. 

Флоренція, Італія) [501]. 
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Він надав визначення м'якого права в Євросоюзі, при цьому це 

визначення є класичним для міжнародного публічного права. У своєму 

дослідженні він визначає м'яке право, як «правила поведінки, які, в 

принципі, не мають юридично зобов'язуючої сили, але, попри це, можуть 

мати практичні наслідки» [502], тобто головною ознакою актів м'якого 

права є те, що всі вони не є офіційно зобов'язуючими, хоча їх можуть 

дотримуватись й на практиці дотримуються, що зумовлює їх наслідки 

виконання. Після появи цієї роботи в праві ЄС спостерігалася перерва в 

розробці даної концепції, а зацікавленість науковців цією тематикою можна 

простежити лише з початку вже ХХІ ст. Особливо останніми роками в 

Євросоюзі спостерігається посилення інтересу до м'якого права. Зокрема, на 

цю тему були опубліковані дослідження, К. Джоергеса, М. Даусон, М. 

Лоджа, У. Морт, Л. Сенден, Д. Трубека, Д. Чалмерса та інших науковців 

[332; 333; 342; 353; 512; 516]. У вітчизняній доктрині дана робота є першою 

спробою викристалізувати концепцію «м’якого» права в Європейському 

Союзі.  

Ще одне визначення «м’якого» права в Європейському Союзі дала 

Лінда Сенден в своїй науковій роботі, присвячені саме цій тематиці. Вона 

вважає, що «м’яке» право формується з «правил поведінки, які закладені в 

документах, які не пов'язані з юридично обов'язковою силою як такою, але, 

тим не менш, можливо, можуть мати деякі непрямі правові наслідки, які 

здійснюються і можуть здійснювати практичний вплив» [491]. В своїй праці 

вона надала три характерні риси нормам «м’якого» права в Євросоюзі. По-

перше, «м'які» правові інструменти встановлюють правила поведінки або 

зобов'язання. По-друге, ці правила поведінки або зобов'язання містяться в 

актах, які не мають юридично обов'язкової сили, але, тим не менш, можуть 

породжувати правові наслідки. По-третє, вони спрямовані на досягнення 

практичного результату або впливу на поведінку. Розвиваючи концепцію 

«м’якого права» в Євросоюзі Л. Сенден зробила спробу систематизувати 
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т.зв. «м'які» правові інструменти за функціональним призначенням та 

цілями створення [491].  

Доктриною підкреслювалася неодноразово роль актів «м’якого» права 

в регулюванні процесів європейської інтеграції [258; 265; 275; 281]. 

Практика інститутів це підтверджувала, на що вказує Резолюція 

Європарламенту 2007 р. [650]. В даному документі визначається юридична 

природа та правова підстава для видання таких актів, як повідомлення, білі 

та зелені книги тощо.  

Слід особливо підкреслити, що антимонопольне право Євросоюзу 

характеризується досить активною практикою прийняття та застосування 

актів «м’якого» права [441; 467].  

Прикладами таких актів «м’якого» права в антимонопольному праві 

Євросоюзу слугують Повідомлення Комісії стосовно співпраці Комісії з 

національними судами держав-членів щодо застосування ст.ст. 101 та 102 

ДФЄС [636], Повідомлення Комісії стосовно доктрини de minimis[602], 

Повідомлення Комісії стосовно визначення відповідного ринку в цілях 

антимонопольного права Євросоюзу [603; 617], Повідомлення Комісії – 

Керівні настанови щодо концепції впливу на торгівлю, Комюніке Комісії 

ЄС – Керівні настанови щодо застосування п. 3 ст. 81 Договору про 

заснування ЄС [608] тощо.  

Важливе місце серед такого роду актів займає Консолідоване 

Юрисдикційне Повідомлення Комісії від 10 липня 2007 р. [609] 

(Consolidated Jurisdictional Notice) до Регламенту Ради № 139/2004 стосовно 

контролю за концентрацією між підприємствами, що замінило цілу низку 

попередніх повідомлень Комісії.  

Останні тенденції щодо запровадження окремої так званої політики 

пом’якшення (Leniency Policy) були віддзеркалені також у Повідомленнях 

Комісії, наприклад Повідомлення 2006 р. про імунітет від штрафів та 

зменшення штрафів у картельних справах [615].  
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Слід окремо відмітити, що такі документи Комісії хоча й не є 

обов’язковими до виконання, носять рекомендаційний характер, однак 

відіграють важливу практичну роль у застосуванні правил конкуренції 

Судом ЄС, національними судами та національними антитрастовими 

органами. Такі акти є обов’язковими для Комісії під час здійснення нею 

адміністративних процедур. Тут варто зазначити, що такі документи 

незобов’язального характеру, як й «м’яке» право взагалі, відіграють у 

Євросоюзі важливу роль, розвивають правопорядок об’єднання, 

заповнюють існуючі прогалини [142]. 

Характеризуючи джерела антимонопольного права Євросоюзу, не 

можна не зупинитися на судових рішеннях. Рішення Суду ЄС відіграють 

надзвичайно важливу роль у становленні та розвитку конкурентного права 

Євросоюзу. Судові рішення приймаються після розгляду скарг щодо рішень 

Комісії, інституту, який наділений виконавчою владою і має нормотворчі та 

квазісудові повноваження. Варто відмітити, що судова практика розвинула 

систему принципів антимонопольного права, які стали застосовуватися в 

якості основних «доктрин» права Євросоюзу. На цей факт вказує 

роз’яснення Суду ЄС таких понять конкурентного регулювання, як 

«підприємство» [760; 758], «єдиний економічний суб’єкт господарювання» 

[734; 732; 668], «вплив на внутрішній ринок ЄС» [767; 739], «узгоджена 

практика» [709; 701; 698] тощо.  

Правила конкуренції в Євросоюзі охоплюють всі сектори економіки. 

Разом з тим, існують окремі спеціальні «моделі» їх застосування по 

відношенню до певних секторів. Спеціальні правила існують у таких секторах 

як енергетика, транспорт, сільське господарство, права інтелектуальної 

власності. Зокрема, відповідно до ст. 42 ДФЄС, положення глави щодо 

правил конкуренції застосовуються до виробництва сільськогосподарських 

продуктів і торгівлі ними лише на засадах, встановлених Європарламентом і 

Радою в межах положень і відповідно до процедури, які передбачені у п. 2 

ст. 43, і з урахуванням цілей, викладених у ст. 39. Це положення ДФЄС 
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фактично, є передумовою створення спеціального режиму застосування 

правил конкуренції по відношенню до сільськогосподарських продуктів. 

Слід звернути увагу на те, що положення ст. 42 ДФЄС мають досить широкі 

«межі» тлумачення і, насправді, означають можливість створення 

спеціального режиму застосування у сфері сільського господарства як 

правил конкуренції, які застосовуються по відношенню до суб’єктів 

господарювання, так і по відношенню до тих правил, які визначають умови 

надання державної допомоги.  

Ст. 93 ДФЄС передбачає, що «сумісною з Договорами є допомога, яка 

відповідає вимогам координації транспортних перевезень чи є 

відшкодуванням за виконання певних зобов’язань, які підпадають під поняття 

державної служби». Отже, положення ст. 93 проголошують деякі види 

державної допомоги такими, що є сумісними з вимогами Договору. Оскільки 

положення ст. 93 є lex specialis по відношенню до більш загальних положень 

ст. 107, при їх застосуванні деяка допомога не буде підлягати перевірці через 

«тест дозволеної допомоги», передбачений ст. 107 ДФЄС; допомога, яка 

підпадатиме під дію ст. 93, вважатиметься дозволеною ipso facto (тобто та 

допомога, яка відповідатиме встановленим в цій статті кваліфікаційним 

критеріям.). Разом з тим, застосування ст. 93 не позбавляє відповідну 

державу-член обов’язку дотримуватись правил про попередню нотифікацію 

державної допомоги, передбачених в статті 108 ДФЄС. Окрім цього Рада 

прийняла регламенти в галузі транспорту для примирення потреб спільної 

транспортної політики з правилами конкуренції. Головними з них є три: 

Регламент Ради № 1017/68 стосовно правил конкуренції в галузі 

автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту; Регламент 

Ради № 4056/86 стосовно правил конкуренції в галузі морського транспорту 

(важливим аспектом цього регламенту є групові звільнення (надаються 

виключно Радою, а не Комісією) для лінійних конференцій, тобто угод між 

перевізниками відносно надання заздалегідь спланованих послуг на 

морському транспорті); Регламент Ради № 3975/87 щодо правил конкуренції в 
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галузі повітряного транспорту, який надає Комісії повноваження на 

прийняття групових звільнень (однак його дія поширюється тільки на 

транспорт між аеропортами Союзу і не стосується перевезень у аеропорти 

третіх країн). Комісія прийняла групове звільнення для консультацій 

пасажирів відносно транзиту та розподілу посадочних місць (Регламент 

Комісії 1617/93). Оскільки Суд ЄС у справі Ministere Public v. Lucas Asjes 

[771] визнав, що спільна транспортна політика достатньо розвинута для того, 

щоб дозволити застосування правил конкуренції в цьому секторі у повному 

обсязі, у Регламенті 1/2003 загальні правила застосування правил конкуренції 

поширено на транспорт. 

Стаття 346(1)(b) ДФЄС містить обмеження сфери застосування 

передбачених в Договорі правил; серед іншого, таке обмеження стосується 

також і правил конкуренції – формулювання цієї Статті припускають досить 

широке тлумачення меж належного застосування передбаченого в цій статті 

обмеження. Положення цієї статті передбачають, що «…[Б] будь-яка 

держава-член може вживати необхідні заходи для захисту суттєвих 

інтересів своєї безпеки, що пов'язані з виробництвом зброї, боєприпасів і 

військових матеріалів чи з торгівлею ними; ці заходи не повинні негативно 

впливати на умови конкуренції на внутрішньому ринку щодо продукції, не 

призначеної спеціально для військових цілей». Положення ст. 346 

дозволяють державам-членам створювати та користуватися своїм, 

національним режимом щодо торгівлі та виробництва певних видів 

продукції.  

Окрему групу джерел антимонопольного права Євросоюзу, що 

застосовується до приватної підприємницької діяльності, складають 

міжнародні угоди з третіми країнами.  

Угода про Європейський економічний простір (ЄЕП) [594], яка 

сьогодні регулює відносини між ЄС та Ісландією, Норвегією та 

Ліхтенштейном, спрямована на створення вільної зони між Євросоюзом та 

цими державами Європейської асоціації вільної торгівлі (далі – ЄАВТ). 
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Угода включає правила конкуренції, які є ідентичними із нормами ДФЄС 

(зокрема ст. ст. 53 та 54 Договору про ЄЕП відповідають ст. ст. 101 та 102 

ДФЄС). Інтерпретація їх застосування повністю збігається із основними 

доктринами практики Суду ЄС. Ці правила в межах ЄС мають пряму дію, 

подібно до правил конкуренції, що містяться в ДФЄС. Відповідні країни 

ЄАВТ створили Керівний Орган, повноваження якого відповідають 

повноваженням Комісії, та Суд ЄАВТ з юрисдикцією вирішення скарг на 

рішення Керівного Органу ЄАВТ.  

Варто відзначити, що Євросоюз має практику укладання спеціальних 

угод про конкуренцію з деякими третіми країнами. Зокрема, основна мета 

Угоди між Європейськими співтовариствами та урядом Канади стосовно 

застосування права конкуренції 1999 р. [606] – покращити співробітництво 

та координацію між конкурентними відомствами сторін угоди та зменшити 

наслідки чи можливість виникнення розбіжностей між сторонами внаслідок 

застосування свого конкурентного права. Схожою є Угода між 

Європейським співтовариством та Урядом Японії про співпрацю в сфері 

антиконкурентної діяльності [607]. 

У багатьох Угодах про асоціацію (зокрема, в угоді зі Швейцарією) 

містяться правила конкуренції, ідентичні або прийняті під впливом правил 

конкуренції ЄС, проте зазвичай ці положення не мають прямої дії. Це 

питання, однак, не до кінця ясне і не виключено, що Суд ЄС зможе визнати 

пряму дію на території ЄС положень щодо конкуренції.  

Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами та Україною 1994 р. (надалі 

УПС) присвячує ст. 49 правилам конкуренції [560]. Варто відзначити, що 

Угода про зону вільної торгівлі між країнами ЄАВТ та Україною [558] 

також містить положення щодо конкуренції, які є фактично відтворенням 

статей ДФЄС. Так, в ст. 7 Угоди міститься перелік можливої практики 

компаній, що є несумісною з належним функціонуванням ЗВТ, включаючи 

антиконкурентні угоди та зловживання домінуючим становищем.  
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Окрім міжнародних угод з третіми країнами та міжнародними 

організаціями до системи джерел антимонопольного права Євросоюзу слід 

віднести акти органів співробітництва, що створені такою міжнародною 

угодою. Серед актів органів співробітництва слід окремо виділити Рішення 

№ 1/95 Ради Асоціації ЄС –Туреччина щодо від 22 грудня 1995 р. про 

фінальну стадію імплементації Митного Союзу, яким передбачаються 

правила конкуренції.  

В Порядку денному асоціації, прийнятому Радою з питань 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом [573], також 

окрема частина присвячена питанням гармонізації українського 

законодавства в сфері конкуренції до права Євросоюзу.  

Таким чином, джерела антимонопольного права Євросоюзу складають 

сталу ієрархічну систему, яка складається з установчих договорів, актів 

інститутів Євросоюзу як зобов’язального, так і рекомендаційного характеру, 

спеціальних принципів, сформульованих та розвинутих судовою 

практикою, міжнародних угод з третіми країнами та міжнародними 

організаціями, а також актів органів співробітництва, які створені на 

підставі цих угод.  

 

3.3. Роль правового регулювання конкуренції на 

внутрішньому ринку ЄС 

Механізми регулювання конкуренції завжди ставали інструментом 

реагування або його наслідком змін на ринку. З одного боку, в Європі 

панівною була неоліберальна доктрина, що зумовлювала саморегулювання 

економіки за допомогою ринкових механізмів з акцентом на вільну 

конкуренцію, яка трансформувалася в ордоліберальну спеціальну доктрину 

в світлі ролі державного втручання в економічні процеси. А з іншого боку, 

кейнсіанська доктрина виходила з того, що ринкових механізмів 

недостатньо для саморегулювання економіки й таким чином держава має 

втручатися шляхом застосування бюджетних, фінансових та інших 
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економічних механізмів для стимулювання її розвитку. У результаті 

зіткнень взаємодоповнюючих та протирічливих доктрин в ЄС була 

покладена саме ордоліберальна ідея. Найбільш яскраво продемонстровано 

це в результаті запровадження теоретично обґрунтованої економічної 

моделі ЄС, закладеної в Єдиному європейському акті, із запровадженням 

формування внутрішнього ринку ЄС з 1 січня 1993 р. Рушійною силою 

внутрішнього ринку, що складається з чотирьох свобод – свободи руху 

товарів, осіб, послуг, капіталів і платежів, - заснованого на основі митного 

союзу, є добросовісна конкуренція. Внутрішній ринок мав на меті 

стимулювання безперешкодного руху основних факторів виробництва, що є 

ключовим для ефективного розвитку інтеграційних процесів.  

Євросоюз має фактичну монопольну правотворчу компетенцію щодо 

гармонізації правопорядків держав-членів з метою створення та 

безперешкодного функціонування внутрішнього ринку, як це випливає зі 

ст.ст. 114 та 115 ДФЄС. Наряду з цим широка компетенція ЄС може бути 

обмежена встановленням більш високого рівня захисту державами-членами 

в сфері охорони здоров’я, державної та суспільної безпеки, інтересів 

споживачів та прав людини. У зв’язку із фундаментальністю та 

комплексністю правових засад функціонування внутрішнього ринку деякі 

вчені навіть обґрунтовують існування «європейського економічного права» 

(Ю.Юмашев, О.Постнікова) як регіональний різновид міжнародного 

економічного права, виділяючи спеціальний предмет та методи правового 

регулювання [319, 17-21]. Для цілей даного дослідження автор не ставить за 

основне завдання аналізувати таку фрагментацію. Натомість постає питання 

яку роль відіграє конкуренція в ефективному функціонуванні внутрішнього 

ринку.  

Питання вивчення внутрішнього ринку ЄС достатньо досліджене 

доктриною, представниками якої є праці таких вчених як Г.Дейвіс, 

Л.Бернард, Ф.Вейсс, К.Каупа, К.де Бурка, В. Муравйов, Мусис, Гердеген 

[17; 30; 93; 106; 246; 347; 373; 425; 486; 514; 526; 529] тощо. В сучасній 
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науковій роботі А.Саїда [486] представлений реформаторський підхід до 

аналізу зловживань у праві ЄС та його впливу на внутрішній ринок. На 

думку А.Саїда «якщо економічна інтеграція передбачає заохочення 

транскордонної конкуренції між приватними підприємствами (він називає 

це «нормативною нейтральністю» - прим. - К.С.), то правові механізми, які 

викривлюють це, мають бути заборонені. Але якщо економічна інтеграція 

покликана сприяти розвитку конкуренції між державами-членами (автор це 

називає парадигмою «конкуренції у сфері регулювання» - прим. - К.С.), 

вибір права громадянами ЄС є бажаним процесом визначення панівного 

національного права». 

В роботі Четвертикова А. О. [307], присвяченої дослідженню 

лібералізації та обмеженні транскордонних відносин, обґрунтовується 

позиція, що не дивлячись на інтенсифікацію транскордонних відносин, їх 

лібералізацію в глобальних ринках можна охарактеризувати як часткову. 

Натомість, автор наводить приклад Європейського Союзу, який ставить за 

мету не просто зниження (послаблення), але й повну ліквідацію всіх 

бар’єрів у торгівлі, стимулюючи тим самим повну лібералізацію. Однак, з 

нашої точки зору, винятки із заборон прямої та непрямої дискримінації (ст. 

110 ДФЄС), нефіскальних обмежувальних заходів (ст. 36 ДФЄС) 

зумовлюють правомірність обмеження лібералізації торгівлі на 

внутрішньому ринку.  

За своєю природою всі свободи внутрішнього ринку ЄС є 

рівнозначними без зумовленого пріоритету одна над одною. Свободи мають 

публічно-правовий характер, які зобов’язуються в першу чергу держав-

членів. Одночасно із цим свободи наділяють осіб суб’єктивними правами, 

тобто вони мають пряму дію в держава-членах (заборони дискримінації, 

заборони кількісних обмежень, фіскальних та нефіскальних обмежень). 

Таким чином, характерною рисою правової природи свобод ЄС є їх пряме 

вертикальне застосування та дія в державах-членах. Дія свобод 

розповсюджується на види економічної діяльності, які мають 
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транскордонний характер, тобто впливають на внутрішній ринок та на 

торгівлю між державами-членами. Цим обумовлюється «зворотна 

дискримінація», відповідно до якої на внутрішні економічні відносини дія 

свобод не розповсюджується.  

Забезпечення лібералізованого режиму вільного руху товарів 

передбачає заборону фіскальних (митні збори та еквівалентні їм платежі, 

дискримінаційне внутрішнє оподаткування - ст. 30, 34, 35, 110 ДФЄС) та 

нефіскальних (технічні та фізичні торгові обмеження - ст. 34, 35 ДФЄС) 

обмежень. Для визначення ролі конкуренції у правомірності встановлення 

певних видів обмежень свободи вільного руху товарів, слід проаналізувати 

детальніше кожен із наведених видів обмежень. Заборони митних зборів та 

еквівалентних їм платежів (ст. 30 ДФЄС), а також дискримінаційного 

внутрішнього оподаткування (ст. 110) є важливими передумовами ліквідації 

фіскальних бар’єрів на шляху вільного пересування товарів у межах 

митного союзу. 

Аналізуючи різновиди фіскальних обмежень у внутрішньому ринку, 

варто зосередитися на дискримінаційному внутрішньому оподаткуванні у 

розумінні ст.110 ДФЄС, що пов’язана із прямим або опосередкованим 

оподаткуванням. Зміст даної статті полягає в тому, щоб забезпечити повну 

нейтральність внутрішнього оподаткування по відношенню до вітчизняних 

та імпортованих товарів з інших держав-членів. Іншими словами у цьому 

зв’язку такий фіскальних захід може спотворювати конкуренцію на ринку 

держави-члена між товарами вітчизняного походження та тих, які походять 

з інших держав-членів.  

З точки зору забезпечення добросовісної конкуренції для цілей 

застосування даної статті ДФЄС судовою практикою були розроблені 

критерії для визначення аналогічних (однорідних) та конкуруючих товарів. 

З метою виокремлення критеріїв виділення однорідних товарів Суд ЄС в 

своїй практиці розробив два підходи – формальний та економічний. 

Формальний критерій полягає в тому, що імпортні та вітчизняні товари 
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мають класифікуватися відповідно до однієї категорії для різних цілей (як 

податкових,митних, статистичних тощо). Цей критерій не є визначальним 

для визначення схожості товарів, як це було зазначено у справі 169/78 

Commission v Italy (1980) [793]. Економічний критерій є більш широким. 

Аналогічність товарів визначається відповідно до сукупності аналізу 

широкого спектра критеріїв – його виникнення, методи виготовлення, 

склад, якості, тест на взаємозамінність тощо. Так, наприклад, у справі 

106/84 Commission v. Denmark [787] при визначенні подібної продукції Суд 

ЄС враховував те, чи «мають вироби схожі характеристики і чи вони 

задовольняють однакові вимоги з позиції споживача … не тому, що вони 

повністю ідентичні, а тому, що їхнє застосування є однаковим або 

порівнюваним».  

Як свідчить практика Суду ЄС для визначення конкуруючих товарів 

також застосовуються економічні критерії – перехресна еластичність 

попиту, виробництво, склад товару, уподобання споживачів. Суд ЄС вивчає 

залежність динаміки продаж одного товару при збільшенні ціни на інший, 

ступінь їх взаємозамінності. Таким чином, використовуючи такий критерії 

Суд ЄС визначає наявність (або відсутність) потенційного протекціонізму 

системи оподаткування відповідної держави-члена. Так, наприклад, у справі 

170/78 Commission v UK [794] було доведено, що Великобританія 

підвищила податок на італійські вина, захищаючи при цьому вітчизняних 

виробників пива.  

Кількісні обмеження сенсі ст.ст. 34 і 35 ДФЄС можна розглядати як 

інструмент регулювання свободи руху товарів на внутрішньому ринку ЄС. 

У рішенні Суду ЄС у справі 2/73 Geddo [797] такі обмеження розуміються 

як «заходи, що призводять до повного або часткового обмеження – імпорту 

чи експорту або транзиту товарів у взаємній торгівлі між державами-

членами».  

Директива 70/50/ЄЕС [541] містить тлумачення та встановлює рамки 

застосування заходів, еквівалентним кількісним обмеженням. Ст. 2.3 
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містить перелік приблизно 20 заходів, які можуть мати дію, еквівалентну 

кількісним обмеженням (наприклад: фіксовані ціни на імпорт, вимоги 

гарантій щодо імпортованих товарів, застосування виключно до імпорту 

норм розмірів, форми або презентації продукції). Директива розрізняє дві 

групи таких заходів: 1. Різного (вибіркового) застосування, тобто такі, що 

«перешкоджають імпорту товарів, включаючи заходи, що стають на заваді 

імпорту або роблять його дорожчим за вітчизняну продукцію» (наприклад, 

вимоги щодо отримання ліцензій на імпорт та експорт, надання пільг 

вітчизняній продукції, проведення кампаній типу «купуйте національне», 

вимога обов’язкової вказівки на походження товарів тощо); 2. Загального 

застосування, тобто заходи, «однакові для вітчизняної та імпортної 

продукції». Вони суперечать ст. 34 тільки тоді, коли «обмежувальні дії 

щодо вільного руху товарів не пропорційні цілям» або коли «можна досягти 

тієї ж мети іншими заходами, менш радикальними, ніж перешкода для 

торгівлі» (ст. 3). Отже може виявитися, що норми загального застосування є 

прийнятними, якщо вони відповідають принципу пропорційності. 

«Дассонвільська» формула [801], яка надавала роз’яснення щодо 

поняття заходів, еквівалентним кількісним обмеженням, у цьому зв’язку 

набула широкої практики застосування в практиці Суду ЄС. При цьому 

варто підкреслити, що Дассонвільська формула не розрізняє норм різного та 

загального застосування, як це передбачено Директивою 70/50, і ігнорує 

критерій пропорційності. Особливо в цьому зв’язку слід проаналізувати чи 

фіксування ціни на продукцію є різновидом дискримінації. Слід 

узагальнити, що в цілому Суд ЄС, який особливо почав стикатися із цією 

ситуацією у 1970-1980 рр, приходив до висновку, що фіксування ціни на 

одному рівні для вітчизняних та імпортних товарів не є заходами, 

еквівалентними кількісним обмеженням. Однак, в деяких випадках Суд ЄС 

відходив від цього загального підходу. Так, наприклад, у справі 65/75 Tasca 

[802] було доведено, що фіксування ціни може стати 

заходами,еквівалентним кількісним обмеженням, якщо таке фіксування 
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буде спостерігатися на такому низькому рівні, що це буде сприяти 

вітчизняним товарам та ставити у дискримінаційне становище імпорті 

товари. За словами А.Й.Белоглавека, чеського науковця та юриста-практика, 

розгляд Судом ЄС питань щодо національної політики ціноутворення в 

якості заходів, що обмежують вільний рух товарів в ЄС, був притаманний 

на ранніх стадіях процесів інтеграції, а саме до 1990-х років [197, 8]. Це 

пов’язано із активним застосуванням «Дассонвільської формули» та 

широкого її тлумачення. Пізніше, питання регулювання ціноутворення 

більш гостро було поставлено у світлі регулювання свободи руху послуг. В 

результаті «всеосяжної» Дассонвільської формули її почали називати 

всезагальною,за словами Ю.Юмашева [319, 82]. Й реакція судової практики 

зумовила подальше її доповнення. Так, у 1979 р. у справі 120/78 Rewe 

Zentrale AG (Cassis de Dijon) [789] Суд ЄС розробив правовий механізм руху 

товарів у відповідності до таких основних критеріїв: критерій взаємного 

визнання (еквівалентності) та критерій країни походження; критерій 

імперативних вимог; та критерій пропорційності. Рішення Суду ЄС у справі 

Кассіс визначило два важливих принципи вільного руху товарів на 

внутрішньому ринку ЄС [32, 55]. Перший з них полягає в тому, що 

перешкоди для доступу товарів, вироблених в одній з держав-членів, на 

ринок іншої держави-члена у формі закону можуть бути запроваджені лише 

на підставі обов’язкових вимог, які встановлюються Судом ЄС (захист 

здоров’я громадян, конкуренції, прав споживачів, природного середовища, 

національних чи регіональних соціальних та культурних особливостей, 

кінематографії як форми культурного висловлення, забезпечення 

ефективності фінансового контролю, чесності торговельних операцій, 

свободи слова та преси тощо). Другий принцип Кассіс стосується взаємного 

визнання національних стандартів (технічних норм): якщо товари 

виробляються і продаються у будь-якій державі-члені на законних 

підставах, не існує переконливих причин для обмеження їхнього доступу на 

ринки інших держав-членів. 
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Таким чином, запроваджуючи ці механізми забезпечувалося 

відповідне конкурентне середовище, яке могло б бути викривленим такими 

опосередкованими діями держав, націлені на захист певних видів продукції 

чи то національного походження,чи то іншої продукції, якій надавались 

переваги.   

Наступним етапом обмеження Дассонвільської формули стало 

вироблення так званої «формули Кек», яка була розроблена у 1993 р. у 

рішенні Суду ЄС у справі С-267, 268/91 Keck and Mithouard [803]. Суд ЄС 

досить революційно відзначив, що положення щодо національного 

ціноутворення (а дана справа стосувалася перепродажу товару у Франції за 

ціною нижче собівартості, а такий збитковий продаж переслідувалася за 

національним законодавством Франції) не є заходами у світлі ст. 34 ДФЄС й 

не є перепоною у взаємній торгівлі між державами-членами. Суд ЄС 

підкреслив, що норми національного законодавства, що регулює способи (і 

методи) продажу, не підпадають під дію «всезагальної» Дассонвільської 

формули  й не можуть тлумачитися як такі,які перешкоджають торгівлі між 

державами-членами, якщо виконуються наступні умови: норми 

національного законодавства, що регулюють внутрішню торгівлю, 

застосовуються до всіх учасників ділового обороту на території даної 

держави-члена; дія та наслідки цих норм юридично та фактично є 

однаковими для вітчизняних та імпортних товарів (тобто не є 

дискримінаційними); й оскільки всі попередні умови виконані, застосування 

таких норм не повинно слугувати перепоною для доступу товарів на ринок 

держави-членам імпортера, або не повинно обмежувати цей доступ в 

більшій мірі, ніж вітчизняним товарам.  

Розроблена «формула Кек» підтверджує твердження економістів 

У.Базелера й В. Коха [191, 211-212], що останнім часом на перший план 

знову  виходить проблема вільного доступу до ринку, відповідно більше 

враховуються й можливості потенційної (латентної) конкуренції. Мається 

на увазі переконання, що дієва конкуренція може існувати протягом 
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тривалого часу тільки за умови збереження доступу до ринку для інших 

продавців (або умовою функціонування конкуренції є можливість доступу 

до ринку). Конкуренція (в яких би то не було проявах) залишається 

центральною ланкою системи ринкової економіки та потребує особливого 

захисту держави. Разом з тим завдання підтримки економічного 

суперництва представляється досить складною, тому що учасники ринків 

мають безліч спонукальних причин до обмеження конкуренції. 

Аналіз фіскальних та нефіскальних обмежень на ринку призводить до 

висновку, що не дивлячись на те, що обмеження – як «митні» (ст. 28-30 

ДФЄС), так й «податкові» (ст. 110-113 ДФЄС), - є фіскальними за своєю 

природою, вони являють собою різні елементи правового механізму 

регулювання вільного руху товарів, що взаємно доповнюють один одного 

[319, 106]. Так, ст. 110 доповнює ст. 30, оскільки обидві спрямовані на 

усунення фіскальних перешкод на шляху нормального функціонування 

внутрішнього ринку. Водночас, якщо ст. 30 спрямована на створення 

державного контролю на кордоні, то ст. 110 – на формування в державі-

члені внутрішніх передумов для усунення дискримінації у сфері 

оподаткування залежно від походження товарів [32, 43]. Одночасно з цим 

ст. 30 та ст. 110 ДФЄС є взаємовиключними. На думку В. Муравйова, 

чіткого розмежування між двома статтями поки не проведено [32, 43]. З 

одного боку, фіскальні збори вважаються або митом або заходами 

еквівалентної дії митним зборам відповідно до ст. 30 і таким чином є 

незаконними, або є частиною загальної системи оподаткування відповідно 

до ст. 110 і є законними, за винятком випадків, коли містять елемент 

дискримінації за національною ознакою.  

Варто відмітити також взаємозв’язок ст.110 із ст. 37 ДФЄС. Так, у 

справі 155/73 Sacchi [791] Суд ЄС визнав, що ст. 31 Договору про 

заснування Європейського співтовариства (нині - ст. 37 ДФЄС) стосується 

тільки торгівлі товарами. Стаття 37 має на меті не заборонити монополії як 

такі, а не допустити дискримінації на спільному ринку з боку державних 
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монополій. Також такий взаємозв’язок проявляється у рішенні Суду ЄС у 

справі 104/81 Hauptzollamt Flensburg / Andersen [786]. Суд ЄС прийшов до 

висновку, що неможливо розглядати в якості податку в сенсі ст. 110 ДФЄС 

збір, який стягується на користь бюджету з продукції, яка походить з 

державної монополії, якщо він включений в розрахунок монопольної ціни 

та складає її невід’ємну частину. Таким чином, ст. 110 ДФЄС, доповнюючи 

істотним чином ст. 30, усуває внутрішні фіскальні бар’єри на шляху до 

взаємної торгівлі держав-членів. Стаття 110 має ключове значення для 

інтеграції ринку, на якому існує конкуренція щодо якості, а не походження 

товару.   

Зобов’язання, що міститься у ст. 37 ДФЄС, щодо трансформації 

національних монополій торговельного характеру, зумовлене застосоування 

лише одного основоположного принципу – недискримінації. Звичайно цю 

статтю можна розглядати у світлі виконання вимог, що вміщені у ст. 102 

ДФЄС щодо зловживань домінуючим становищем. Таким чином,з нашої 

точки зору ст. 37 ДФЄС є первісною умовою недопущення у перспективі 

застосування ст. 102 як наслідок дискримінаційної поведінки на ринку. При 

цьому варто розмежувати: ст. 37 ДФЄС стосується виключно публічних 

підприємств комерційного характеру, а ст. 106 ДФЄС регулює діяльність 

державних підприємств із спеціальними та винятковими правами, режим 

для яких передбачений в цілому ст.ст. 101-109 ДФЄС. 

Приклад вироблення «формули Кек» у практиці Суду ЄС свідчить про 

те, що з часом змінюються  акценти у бік зростаючої ролі конкуренції на 

внутрішньому ринку. Нині вирішуючи роль у врегулюванні питання 

вільного руху товарів відіграє принцип доступу до ринку. Іншими словами, 

тільки якщо норми національного законодавства, якими визначаються 

способи продажу, не визначають перепон до доступу до ринку товарів з 

інших держав-членів юридично та фактично, вони повністю відповідають 

критеріям «формули Кек» та виключаються із заборон ст. 34 ДФЄС. 

Формула Кек знайшла своє відображення у наступних судових рішеннях, 
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зокрема справи С-401, 402/92 Boermas [804], C-391/92 Infant Milk [805], C-

292/92 Hunermund [806], C-387/93 Banchero [807] тощо.  

Регулюючий механізм ст.34 ДФЄС пройшов довгий шлях від 

«безмежної» Дассонвільської формули до істотних її обмежень на користь 

національного законодавства держав-членів у формулі Кассіс й особливо у 

формулі Кек. Широке формулювання Дассонвільської формули, яка була 

направлена на усування будь-яких перепон у транскордонній торгівлі між 

державами-членами, частково поступилася більш вузькому розумінні таких 

перепон – усування дискримінації. Поява таких критеріїв як імперативні 

вимоги (Кассіс) та визначені методи продаж (Кек) так само як й компетенція 

національних судів у питаннях пропорційності, значно розширило 

компетенцію держав-членів. При цьому відбулася диференціація між 

визначеними способами продаж – дискримінаційні та недискримінаційні. 

Якщо дискримінаційні способи продаж чітко підпадають під регулювання 

ст.34 ДФЄС, то недискримінаційні отримують режим виключень відповідно 

до ст. 36 ДФЄС, яка передбачає правомірність обмежень «відповідно до 

принципів суспільної моралі, публічного порядку та державної безпеки; 

захисту здоров’я та життя людей, тварин чи рослин; захисту національних 

багатств, які мають художню, історичну чи археологічну цінність; захисту 

промислової і комерційної власності. Такі заборони чи обмеження не є, 

однак, засобом дискримінації чи прихованого обмеження в торгівлі між 

державами-членами». Недискримінаційні способи продаж повинні 

відповідати критеріям вільного доступу до ринку, що стає основним 

юридичним інструментом стимулювання транскордонної торгівлі між 

державами-членами щодо усування нетарифних бар’єрів імпорту. 

Аналогічним чином в ДФЄС регулюється питань усунення нетарифних 

бар’єрів й щодо експорту (ст. 35). Застосування цієї статті не породжує 

серйозних складнощів, оскільки держави-члени,зацікавлені у збуті 

продукції, відмінили більшість своїх експортних обмежень.    
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За своєю суттю за допомогою усунення з наднаціонального рівня 

обмежень торгівлі, простежується перенесення акценту на необхідності 

дотриманні конкурентного середовища всередині держави-члена, що 

досягається за допомогою використання наднаціонального регулювання 

конкуренції, яким має відповідати національне законодавство. 

Висновки до розділу 3 

Правове регулювання конкуренції в ЄС підпорядковане ряду 

спеціальних принципів, які в систематизованому вигляді слугують основою 

для правового порядку конкуренції ЄС. Детально досліджені принцип 

заборони антиконкурентної поведінки як приватних, так і державних 

підприємств, тобто заборони узгодженої практики; принцип заборони 

зловживання домінуючим становищем у межах внутрішнього ринку 

Євросоюзу, оскільки це може вплинути на торгівлю між державами-

членами; принцип  контролю за концентраціями в ЄС (за своєю суттю 

даний принцип є наслідком еволюції повноважень інститутів Євросоюзу з 

метою виконання дотримання вимог ст. ст. 101 та 102 ДФЄС); принцип 

контролю, нагляду та моніторингу за допомогою, що надається державами-

членами або через державні ресурси у будь-якій формі і будь-коли, яка 

загрожує спотворити конкуренцію; принцип лібералізації,відповідно до 

якого державні підприємства мають привести свою діяльність у 

відповідність до принципів, викладених у ст. ст. 101 та 102 ДФЄС; та 

принцип екстериторіальності застосування правил конкуренції.  

Комісія ЄС при обґрунтування екстериторіальності застосоування 

правил конкуренції ЄС спирається на доктрину впливу, яка первісно була 

зароджена в правопорядку США та є відомою в міжнародному праві. 

Доктрина впливу, зокрема, передбачає, що норми права ЄС можуть 

регулювати поведінку суб’єктів внутрішнього права третіх країн, якщо їхня 

діяльність впливає або може впливати на економічні відносини в межах ЄС. 

Із розвитком торговельних зв’язків українських суб’єктів господарювання 
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та поширенням їх діяльності на внутрішній ринок питання застосоування 

норм права конкуренціїЄС набуває особливого значення йактуальності. На 

сьогодні впрактиці СудуЄС наявні тільки поодинокі справи, що пов’язані з 

Україною. Так, зокрема проаналізовані справа Yves Saint Laurent 1998 р., що 

стосувалася заборони на експорт косметичної продукції, що накладалася на 

дистриб'юторів в Україні; та справа ISD Polska sp. z o.o. and Others v. 

European Commission 2011 р., яка стосувалася оспорювання законності 

надання державної допомоги підприємствам, які створилися в порядку 

реорганізації.   

Інструментами законодавчої практики Євросоюзу слугують форми 

фіксації норм права, що виступають визначальним чинником розвитку 

європейського інтеграційного об’єднання та мають характерні особливості, 

акумулюючи в собі елементи джерел міжнародного та внутрішнього права. 

Виділено основні групи джерел права конкуренції ЄС– установчі договори; 

вторинне законодавство, серед яких було виділено акти обов’язкового 

характеру (регламенти) та рекомендаційні акти (повідомлення,керівництва, 

настанови Комісії); судові рішення; міжнародні угоди з третіми країнами та 

акти органів співробітництва, що створені міжнародною угодою. 

Обґрунтовано, що документи рекомендаційного  характеру, що формує  

«м’яке» право ЄС, відіграють у ЄС важливу роль, розвивають правопорядок 

об’єднання, заповнюють існуючі прогалини.  

Також до системи джерел антимонопольного права Євросоюзу 

належить система спеціальних принципів регулювання конкуренції та 

основні доктрини, сформульовані та розвинуті практикою Суду Євросоюзу 

Принцип невикривленої конкуренції займає центральне місце у 

регулюванні внутрішнього ринку,особливо в механізмі регулювання 

обмежувальних заходів, які є правомірними на внутрішньому ринку ЄС. В 

ЄС забезпечення лібералізованого режиму вільного руху товарів передбачає 

заборону фіскальних (митні збори та еквівалентні їм платежі, 

дискримінаційне внутрішнє оподаткування - ст. 30, 34, 35, 110 ДФЄС) та 
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нефіскальних (технічні та фізичні торгові обмеження - ст. 34, 35 ДФЄС) 

обмежень. Доведено, що запроваджуючи механізми обґрунтованості та 

виваженості встановлення обмежувальних заходів (завдяки принципам 

Дассонвільської формули та принципам Кассісу) забезпечувалося 

відповідне конкурентне середовище, яке могло б бути викривленим такими 

опосередкованими діями держав, націлені на захист певних видів продукції 

чи то національного походження,чи то іншої продукції, якій надавались 

переваги. 

Еволюційно в процесі доведення обмежувальних заходів наголос 

змінюється із запровадження технічних та нефіскальних обмежувальних 

заходів на первісному етапі функціонування внутрішнього ринку до 

створення перешкод доступу до ринку в якості основоположного критерію 

досягнення конкурентного середовища в ЄС.  

 



205 

 

 

РОЗДІЛ 4 РЕЖИМИ АНТИКОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 

 

4.1. Загальна характеристика правових режимів 

антиконкурентної поведінки 

Правовий режим дотримання норм конкуренції передбачає певний 

порядок правового регулювання, який забезпечується через особливе 

поєднання залучених для його здійснення способів, методів і типів 

правового регулювання. Найважливішою політико-економічною метою 

діяльності ЄС взагалі й у сфері захисту конкуренції, зокрема, є сприяння 

інтеграції в рамках внутрішнього ринку. Встановлена мета 

антимонопольного регулювання реалізується через встановлення заборони 

поділу ринків у рамках ЄС, дискримінаційних цін і вибіркової цінової 

політики на різних національних ринках в державах-членах ЄС, в 

недопущенні застосування спеціальних, вибіркових і дискримінаційних 

тарифів, квот та інших подібних заходів. Досить частою є практика 

підприємств, що виражається в укладенні угод, що надають право 

компаніям торгувати тільки в межах своїх національних кордонів. Такого 

роду угоди є перешкодою для розвитку внутрішнього ринку, у зв'язку з чим 

антимонопольні органи ЄС визнають такі угоди незаконними.  

Норми права ЄС мають на меті встановити правовий режим таких дій 

підприємств, які суперечать основним принципам функціонування 

внутрішнього ринку, перешкоджають його розвитку. За своєю суттю режим 

антиконкурентних дій виражається в критеріях заборонених дій 

підприємств на внутрішньому ринку ЄС.  

Режими антиконкункурентної поведінки на ринку мають дві основні 

складові, які зумовлені природою та характером самих діянь на ринку. По-

перше, поведінка може бути результатом укладання угод між 
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підприємствами на ринку. У такому випадку мова йде про антиконкурентні 

угоди. Якщо антиконкурента поведінка викликана не двосторонніми / 

багатосторонніми  діями суб’єктів, а має своє походження від факту 

домінування на ринку, така поведінка набуває юридичного статусу 

зловживання домінуючим становищем. Саме така логіка представлена у 

ст.ст. 101 та 102 ДФЄС. Якщо дії суб’єктів полягають в укладанні угод, або 

входження у двосторонні / багатосторонні відносини між собою, 

застосовується ст.101 ДФЄС. Якщо дії підприємства (чи то підприємств) 

пов’язані з фактом їх домінування на ринку,що спричиняє негативний вплив 

на конкуренції, зокрема, через створення бар’єрів на ринку, чи то 

нав’язування додаткових умов, застосовується ст.102 ДФЄС.   

Відповідно до визначеного розподілу складових режиму 

антиконкурентної поведінки  можна узагальнити режим антиконкурентних 

дій як сукупність наднаціональних правових норм, що встановлюють 

заборони в діях підприємств, а також можливість запровадження виключень 

з цих заборон. При цьому, як показує практика Європейської комісії, 

винятки (виключення) відповідно до реформованої інституційної структури 

в сфері конкуренції можуть застосовуватися самими підприємствами на 

підставі критеріїв, які встановлені в п. 3 ст. 101 ДФЄС, спеціальних 

регламентах про блокові виключення та на основі судової практики.  

Таким чином, аналіз правового режиму антиконкурентних угод 

складається з двох основних складових. По-перше, це критерії, яким 

відповідає угода, яка буде підпадати під заборону з боку наднаціональних 

механізмів. При цьому, тут варто проаналізувати саму правову природу 

угоди, яка полягає в ї меті та наслідках. По-друге, це критерії, які 

дозволяють угоді подолати встановлену заборону з огляду на соціально-

економічні переваги. Саме на такому поділі буде побудований аналіз угод 

між підприємствами.  

Першою складовою для характеристики правового режиму угод між 

підприємствами є сукупність наднаціональних правових норм в рамках ЄС, 
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які встановлюють загальні вимоги щодо антиконкурентності на 

внутрішньому ринку ЄС. Особливістю норм про конкуренцію в ЄС є 

впровадження загальних вимог щодо антиконкурентності діянь 

підприємств. Основним джерелом для характеристики правових режимів 

антиконкурентних дій підприємств в ЄС є норми Лісабонського договору 

про функціонування Євросоюзу (а саме п. 1. ст. 101), в якій вміщені основні 

вимоги та критерії для заборон.  

Режим заборонених дій виражається в самому понятті 

«антиконкурентна угода». В підрозділі 2.3. даної роботи був наданий аналіз 

концепції «угода» в правозастосовній практиці ЄС, однак не з’ясованим 

залишається питання визначення самого режиму «антиконкурентності». 

Відповідно до практики Суду ЄС, угода в широкому понятті в якості форми 

діяльності підприємств тлумачиться як антиконкурентна, якщо вона 

відповідає критеріям, встановленим в п. 1. ст. 101 ДФЄС, де зазначається, 

що «забороняються як несумісні з внутрішнім ринком усі угоди між 

підприємствами…». Визначальним для застосування ст. 101 ДФЄС до угод, 

є те, що їх «метою або результатом …. є запобігання, обмеження або 

викривлення конкуренції (виділ. – К.С.)». При цьому мета та результат 

представляються як альтернативні ситуації. Суд ЄС у справі Glaxo Smith 

Kline Services 2006 р [736] встановив, що метою ст. 101 (1) ДФЄС є 

запобігання антиконкурентній діяльності підприємств, яка полягає не тільки 

в обмеженні конкуренції між ними або з третьою стороною, а й в результаті 

призводить до зниження добробуту кінцевого споживача.  

Існують угоди, антиконкурентний характер яких є прямим 

результатом з точки зору їх мети. Це поняття не пов'язане із суб'єктивним 

наміром сторін, коли вони укладають або реалізують угоду, але пов'язане з 

її об'єктивною метою у ринковому контексті. Якщо нормальним наслідком 

угоди є стримування конкуренції, то угода носить антиконкурентний 

характер. Прикладами таких антиконкурентних угод є угоди про фіксовані 

ціни, угоди про розподіл ринку, угоди, що обмежують виробництво або 
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продаж, угоди про обмін діловою інформацією (серед горизонтальних угод); 

та угоди про фіксовані роздрібні ціни або нав'язування заборон на експорт 

(серед вертикальних угод). Угода, яка веде до повного захисту території, є 

угодою з антиконкурентною метою.  

Для характеристики угод в антимонопольному праві в судовій 

практиці склалася концепція антиконкурентності її мети та наслідків. При 

аналізі угоди береться до уваги той факт, що або її мета, або наслідки 

порушують конкуренцію. Іншими словами, терміни «мета» і «наслідки» є 

альтернативними. Практичний аспект аналізу мети та наслідків угоди 

полягає в тому, що якщо угода має антиконкурентну мету, Європейська 

комісія не повинна докладно доводити існування антиконкурентного 

наслідку. Судом ЄС неодноразово було встановлено, що якщо метою угоди 

є обмеження конкуренції, Комісії немає необхідності додатково доводити, 

що така угода має антиконкурентний наслідок. Це було констатовано, 

зокрема у таких справах як Constan & Grundig v. Comission (1966 р.) [774], 

VdS v. Commission (1987 р.) [700]. Факт того, що немає необхідності 

додатково доводити антиконкурентність мети угоди, якщо угода має 

антиконкурентний наслідок, не означає, що відсутні кількісні показники для 

застосування ст. 101 ДФЄС. Дійсно, для застосування ст. 101 ДФЄС 

необхідною умовою є вплив наслідків чи мети угоди на торгівлю між 

державами-членами та на внутрішній ринок Євросоюзу.  

З цього випливає доктринальний принцип – принцип розумності, який 

полягає в тому, що антиконкурентні наслідки угоди повинні бути 

помітними. Варто відзначити, що принцип розумності в практиці 

аналізується з двох точок зору. З одного боку, учасники угоди мають 

займати помітну позицію на ринку, що вираховується як їх частка. А з 

другого боку, існує критерій впливу угоди на торгівлю між державами-

членами, який виступає юридичним чинником застосування 

наднаціональних норм до угоди.  
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Таким чином, перший аспект принципу розумності проявляється у 

сформованій в ЄС доктрині мінімумів. Суд ЄС постановив у справі Volk v. 

Vervaecke (1969 р.) [702], що якщо результати непомітні, угода не підпадає 

під дію ст. 101 ДФЄС, навіть якщо вона явно обмежує свободу дії сторін. 

Саме в цій судовій справі вперше було зафіксовано так звану доктрину 

мінімумів (de minimis). Суд ЄС зазначив, що продукція, відносно якої 

укладено угоду, складає тільки від 0,2 до 0,5 % виробництва Німеччини. 

Угода не потрапила під дію кол. ст. 81 (нині ст. 101 ДФЄС), тому що мала 

незначний вплив на ринки через слабкість позицій сторін угоди. Доктрина 

мінімумів застосовується як до угод, які мають антиконкурентну мету, так і 

до угод, які мають антиконкурентний наслідок [529, 138]. Варто відзначити, 

що застосування критерію непомітності угоди для внутрішнього ринку в 

судовій практиці є досить суперечливою. І в кожному конкретному випадку 

Суд ЄС по-різному трактував економічні показники частки ринку учасників 

угоди. Зокрема, у справі Miller Суд ЄС вирішив, що маючи 5 % 

документально зафіксованого виробництва Німеччини, а у деяких 

спеціалізованих секторах навіть більше, компанія не може розраховувати на 

визнання цих обсягів ринку незначними, а тому правило de minimis не може 

бути застосовано. Результатом узагальненої судової практики було видання 

Повідомлень Комісії щодо кодифікації такої практики. Останній такий 

документ був виданий у 2001 р. [651]. У зв’язку з тим, що цей документ 

носить рекомендаційний характер, до нього треба ставитися уважно на 

практиці. По суті, видання таких Повідомлень, якими керується Комісія, 

свідчить про активну роль актів «м’якого права» в Євросоюзі. 

Позбавляючись формального зобов’язального характеру, вони є досить 

гнучкими та дієвими в правозастосовній практиці в Євросоюзі. Головний 

критерій доктрини мінімумів полягає в тому, що горизонтальна угода не 

підпадає під дію ст. 101 ДФЄС, якщо сумарна доля ринку її учасників є 

нижчою 10 % обсягу відповідного ринку; вертикальна угода не підпадає під 

дію ст. 101 (ДФЄС), якщо сумарна доля ринку її учасників є нижчою 15 % 
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обсягу відповідного ринку. Для угод, що мають кумулятивний 

антиконкурентний ефект (якщо фірма є у секторі, де вже діє подібна мережа 

угод, з'являється висока доля ризику, що конкуренція може бути обмежена в 

результаті кумулятивного ефекту) – 5 %. В Повідомленні Комісії 2001 р. 

зазначається, що малі та середні підприємства не здатні спричинити суттєву 

шкоду конкуренції між державами – членами ЄС. Разом з тим, чітко 

закріплено, що принцип de minimis не застосовується до угод щодо 

встановлення цін або розподілу ринків (так звані hard-core restrictions). Такі 

угоди майже завжди визнаються забороненими і не підпадають під 

виключення із заборон.  

Як свідчить судова практика, оскільки Комісія має довести, що угода 

впливає на торгівлю між державами-членами і є досить важливою, щоб не 

підпасти під дію правила de minimis, необхідно зробити хоча б загальний 

економічний аналіз антиконкурентного впливу на відповідний ринок 

(наприклад, як це було у справі Italian Flat Glass [768]). Для виявлення 

наслідків угод, які перешкоджають конкуренції, обмежують або порушують 

її, Комісія і Суд ЄС роблять акцент на економічному аналізі ринку, і в 

першу чергу з точки зору природи якості відповідних товарів та послуг; 

частки ринку і обороту учасників операції; впливу на конкурентів; 

перешкод для входження в ринок нових учасників; з’ясування того, чи існує 

олігополія на ринку.  

Одночасно з цим, Судом ЄС у справі Atlantic Container Line v. 

Commission 2002 р. було встановлено, що немає необхідності аналізувати 

конкретні наслідки угоди, якщо вони виявляються такими, що мають на 

меті обмеження, недопущення або спотворення конкуренції на 

внутрішньому ринку [749].  

Настільки ж широко розглядається характер і час впливу 

неконкурентної поведінки на внутрішній ринок. В цьому зв’язку показовим 

є твердження Суду у своєму рішенні ще 1967 р. у справі Brasserie de Haecht. 

У ньому Суд дав наступне формулювання: антиконкурентним є вплив, який 
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проявляється в тому, що угода «може вплинути прямо чи опосередковано, 

на сьогодні чи в майбутньому на торговельний обмін між державами-

членами ...» [688].  

Умова, щоб угода впливала на торгівлю між державами-членами, 

перш за все, є юридичним правилом, яке проводить межу між 

застосуванням національного законодавства держави-члена та права 

Євросоюзу. Наприклад, в галузі концентрації для визначення юрисдикції 

використовується інший критерій (розмір / масштаб Євросоюзу, основою 

якого є фінансові показники товарообороту компаній). 

Таким чином, принцип розумності має вираз, який полягає в 

доведенні впливу угоди на торгівлю між державами-членами та на 

внутрішній ринок Євросоюзу, іншими словами, того, чи є помітним 

наслідок чи мета угоди на внутрішньому ринку ЄС. При аналізі впливу 

угоди на внутрішній ринок чи на торгівлю між державами-членами до уваги 

береться комплекс економічних показників. Узагальнена судова практика в 

цьому аспекті була представлена в Повідомленні Комісії – Керівництві 

щодо застосування концепції впливу на торгівлю 2004 р. [610]. Видання 

такого акту не переслідувало цілі встановити спільні кількісні показники та 

правила, які охоплюють всі випадки такого помітного впливу. Метою цього 

акту є узагальнення судової практики. Комісія наводить аргументи від 

зворотного: в яких випадках угода може не впливати на внутрішній ринок. 

По-перше, угоди між малими та середніми підприємствами мають 

другорядне значення для внутрішнього ринку й a priori не здійснюють на 

нього вирішального впливу (як це було підтверджено і в доктрині 

мінімумів). Аргументацією для цього положення служить те, що діяльність 

таких підприємств носить місцевий та регіональний характер. По-друге, 

Комісія вважала за доцільне встановити спільні критерії та правила, 

відповідно до яких відсутній помітний вплив на торгівлю між державами-

членами. При цьому, це можна виділити як негативний критерій для 

встановлення юрисдикції Євросоюзу. Відповідно до Керівництва Комісії 
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даний критерій представлений наступним чином: сукупна частка 

відповідного ринку учасників угоди має становити менше 5 %, при цьому їх 

сукупний товарообіг має бути нижчим за 40 млн. євро (вираховується по-

різному для вертикальних та горизонтальних угод). По-третє, Комісія 

встановила й позитивний критерій, відповідно до якого угода за своєю 

природою в змозі впливати на торгівлю між державами-членами в разі, 

якщо товарообіг учасників угоди більше 40 млн. євро, а їх доля відповідного 

ринку перевищує 5%.  

Варто відзначити, що угоди, які стосуються тільки однієї держави-

члена, все ж таки можуть вплинути на торгівлю між державами-членами. 

Так, як це сталося у рішенні у справі Cementhandelaren, підприємства-

учасники голландського цементного картелю стверджували, що цей картель 

регулює виключно голландський внутрішній ринок та не стосується імпорту 

або експорту [708]. Суд ЄС підтримав точку зору Комісії, що такий картель 

підсилює розділення ринків на національній основі і таким чином 

суперечить цілі внутрішнього ринку ЄС. Ще один приклад можна знайти у 

справі Salonia [790]. Угода стосувалася системи розповсюдження у 

вузькому колі італійських журналів та газет, однак було вирішено, що 

потенційно вона може вплинути на розповсюдження іноземних журналів та 

газет. Одночасно з цим, Комісією було відзначено, а Судом доведено, що 

якщо дія угоди обмежена однією державою-членом та не створює 

складностей за кордоном, ст. 101 ДФЄС до такої угоди не застосовується. 

Прикладом може слугувати й справа Hugin [687], в якій компанія Hugin, 

шведський виробник автоматичних касових апаратів, відмовилася надати 

британській фірмі запасні частини, необхідні для післяпродажного 

обслуговування британських покупців касових апаратів. Діяльність 

постраждалої британської компанії обмежувалася зоною Лондона і з 

економічних причин не могла бути розширена на значно більший регіон. 

Крім того, між державами-членами був відсутній торговий потік таких 

запасних частин, а ціни всюди були приблизно однаковими. У таких 
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обставинах Суд ЄС вирішив, що результати обмеження не будуть 

відчуватися за межами внутрішнього ринку Британії, що торгівля між 

країнами-членами не постраждала і, таким чином, ст. ст. 101 (1) та 102 

ДФЄС не стосуються цього випадку.  

Існує, однак, важливе застереження щодо застосування цієї доктрини, 

коли угода має важливий ефект системи. Як зазначає В. Скордамалья, 

оцінюючи вплив угоди на конкуренцію, важливо враховувати сукупний 

ефект багатьох дрібних угод у системі [126]. З точки зору Суду ЄС, 

існування системи – це один з елементів, який треба брати до уваги при 

визначенні перешкод доступу на ринок. Легкість доступу на ринок для 

конкурентів є суттєвим аспектом при визначенні факту антиконкурентних 

результатів угоди. Якщо немає ефекту накопичення, жодна з таких угод не 

підпадає під дію ст. 101 ДФЄС. Суд ЄС у рішенні Delimitis визначив, «якщо 

ефект накопичення присутній, що наносить шкоду ринку, угоди підпадають 

під дію ст. 81 (нині ст. 101 ДФЄС – К.С.), незважаючи на незначні обсяги 

окремих угод» [126]. 

Ще одним проявом першого аспекту характеристики правових 

режимів антиконкурентних угод є типологія діянь, які підпадають під 

заборону п. 1. ст. 101 ДФЄС. Норми ДФЄС наводять орієнтовний 

(невичерпний) перелік таких дій. Вважається, що антиконкурентними є такі 

угоди, які «прямо чи опосередковано фіксують ціни купівлі чи продажу або 

будь-які інші умови торгівлі; б) обмежують чи контролюють виробництво, 

збут, технічний розвиток або інвестиції; в) розподіляють ринки чи джерела 

постачання; г) висувають неоднакові умови щодо рівноцінних угод з 

іншими торговельними партнерами, що ставить їх у нерівне конкурентне 

становище; д) ставлять укладання контрактів у залежність від того, чи 

беруть партнери на себе додаткові зобов’язання, які за своєю природою чи 

згідно з торговельними звичаями не пов’язані з предметом таких угод».  

Підприємства можуть вдаватися до певних форм діянь, як то усні та 

письмові угоди, рішення, контракти, конвенції, асоціації. Визначальним для 
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застосування норм конкуренції до діянь є не їх форма, а зміст практики 

взаємодії між підприємствами. Заборони відповідно до п. 1. ст. 101 ДФЄС 

можуть бути накладені як на горизонтальні угоди (цінові картелі і змови про 

розподіл ринку на зони виняткових прав), так і на вертикальні (між 

постачальниками і дилерами про фіксацію цін або ексклюзивне 

посередництво на певній території). Саме такий поділ покладено в основу 

подальшого нашого детального аналізу практики інститутів ЄС у 

застосуванні ст. 101 ДФЄС, який буде представлений в наступних 

підрозділах.  

Другою складовою характеристики антиконкурентних угод є 

можливості позитивних переваг в результаті таких дій підприємств, які 

формально юридично підпадають під заборону. У даному аспекті варто 

виходити з того, що політика конкуренції Євросоюзу спрямована на те, щоб 

підтримувати розумну рівновагу між ефективною конкуренцією і 

надмірним обмеженням діяльності окремих підприємств. Саме з цієї 

причини в п.3 ст. 101 ДФЄС передбачено можливість виключення (або 

вилучення, exemptions) угод, рішень, узгодженої (обмежувальної) практики, 

що порушує конкуренцію, із заборон п. 1 ст. 101.  

П. 3 ст. 101 ДФЄС передбачає, що заборону можна визнати недійсною 

стосовно угод, які хоча й підпадають під дію п. 1 ст. 101, проте, 

представляють такі переваги, що є корисними або навіть необхідними у 

рамках розумної політики конкуренції, і дозволити їх виконання. В ДФЄС 

зазначено, що «положення параграфа 1 можуть, однак, оголошуватися 

такими, що не підлягають застосуванню до угод ..., які сприяють 

покращенню виробництва чи розподілу продукції або спричиняють 

технічний чи економічний прогрес, дозволяючи споживачам отримати з 

цього справедливу частку вигоди, і які: а) не накладають на зацікавлені 

підприємства таких обмежень, які не є необхідними для досягнення цих 

цілей; б) не надають підприємствам можливості усунення конкуренції 

стосовно значної частки відповідної продукції».  
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На сьогоднішній день відповідно до Регламенту 1/2003 юрисдикцію 

на надання звільнення від заборони поділяють між собою Комісія та 

національні суди і національні антитрастові органи (т. зв. паралельна 

юрисдикція).  

Незастосування положень п. 1 ст. 101 вимагає виконання низки умов, 

наведених у п. 3 ст. 101. Відповідно до цих умов, угоди, рішення та 

обмежувальна практика мають стимулювати поліпшення виробництва і 

розподіл товарів та послуг, технічний та економічний прогрес; сприяти 

наданню споживачеві справедливої частки одержуваних при цьому вигод; 

не накладати на зацікавлені підприємства таких обмежень, що не є 

необхідними для досягнення зазначеної мети; не слугувати інструментом 

захисту більшої частини продукції цих підприємств від конкуренції на 

відповідних товарних ринках.  

Можна узагальнити ці виключення із заборон, згрупувавши їх у дві 

категорії. П. 3 ст. 101 ДФЄС встановлює дві позитивних та дві негативних 

вимоги.  

До першої позитивної вимоги належить вимога сприяння поліпшенню 

виробництва або розповсюдження товарів або ж підтримка технічного чи 

економічного прогресу. Для прийняття рішення щодо виконання першої 

вимоги Комісія повинна визначити економічне співвідношення між 

перевагами та недоліками угоди та переконатися в переважанні переваг над 

недоліками. Існує два можливих підходи до визначення такого балансу. При 

першому, вузькому підході достатньо, якщо угода відповідає стандарту 

ефективності. Підвищення ефективності може вважатися достатнім для 

збалансування обмежуючого впливу на конкуренцію. Більш широкий підхід 

передбачає при оцінюванні законності угоди в економічних термінах окрім 

економічної ефективності брати до уваги й інші аспекти. Індустріальна 

політика, навколишнє середовище, споживачі, регіональна політика та 

багато інших факторів може бути застосовано при обґрунтуванні 

відповідності першій вимозі. У багатьох випадках Комісія керувалася 
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першим вузьким підходом, але існують справи, у яких політичні 

міркування, окрім чисто конкурентних, безумовно, відігравали важливу 

роль. Одним з аспектів, який завжди відіграє фундаментальну роль, є вплив 

угоди на внутрішній ринок. Угода, яка сама по собі могла б претендувати на 

звільнення, може бути позбавлена цього виключення Комісією, якщо дія 

угоди якимось чином спрямована проти об'єднання ринків. Наприклад, 

справи 25 та 26/84 Ford (II) стосувалися компанії Ford, яка вирішила 

припинити постачання автомобілів з правим розташуванням рульового 

управління своїм німецьким дистриб'юторам після зростання паралельного 

імпорту з Німеччини на ринок Великобританії. Угода про розповсюдження, 

укладена з німецькими дистриб'юторами, узгоджувалася з відповідними 

положеннями групового винятку, однак Комісія відмовила у наданні права 

на виняток на тій підставі, що переваги для внутрішнього розповсюдження 

в Німеччині набагато поступалися шкоді для внутрішнього ринку від угоди, 

що фактично надає ринку Великобританії абсолютний територіальний 

захист. 

Підвищення виробництва може бути досягнуто через дослідницькі 

угоди, угоди про спеціалізацію або спільні виробничі підприємства. 

Поліпшення розповсюдження може бути результатом вертикальних угод, 

що приведуть до кращої організації продажу, безперервності постачань, 

полегшення доступу на ринок та до післяпродажного гарантійного 

обслуговування. 

Підтримка технічного прогресу була звичайним наслідком угод, що 

спричиняють поліпшення виробництва, тоді як підтримка економічного 

прогресу запроваджувалась рідко. Можна навести приклад справи Uniform 

Eurocheque, коли удосконалення безпечності системи було кваліфіковано як 

економічний прогрес. Це виключення мало часові рамки, і його дія 

припинилася з 1 січня 2002 р. Аналогічним чином, економічний прогрес 

було визнано обґрунтуванням у справі Nuovo CEGAM [731], де Комісія 

погодилася зі створенням конкуруючими італійськими страхувальниками 
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спільної групи страхових експертів з метою збирання детальної 

статистичної інформації та об'єднання зібраних даних для надання сторонам 

угоди інструменту кращої оцінки страхових ризиків і для встановлення 

таким чином більш справедливих страхових сплат та тарифів. 

На практиці критерієм слугують економічні міркування, які 

дозволяють уводити до числа виключень численні угоди, предметом яких є 

нові технології, спеціалізація виробництва, спільні наукові дослідження, а 

також дилерські угоди, що дозволяють завойовувати нові ринки збуту.  

Перша позитивна вимога, якій повинна відповідати угода, що 

виключалася б із заборони п. 1 ст. 101 ДФЄС, застосовувалася в 

індивідуальних рішеннях (дозволах) Комісії до 1 травня 2004 р. Із вступом в 

силу Регламенту 1/2003 самі підприємства повинні доводити позитивний 

економічний ефект даної угоди на основі економічного аналізу, 

відповідності критеріям, які вміщені в регламенти про блокові виключення, 

а також на основі судової практики.  

Другою позитивною вимогою є наявність вигоди для споживачів. 

Поняття споживачів охоплює всі типи користувачів, включаючи 

комерційних закупівельників, що купують не з метою споживання. Комісія 

має довести, що частина (значна частка) вигоди, очікуваної від угоди, під 

тиском конкуренції перейде до споживачів. Вигода може бути прямою 

(краща ціна, прискорення появи товару на ринку, краща якість, кращий 

вибір провайдерів). Закриття застарілих приміщень також можна розглядати 

як вигоду, якщо воно сталося внаслідок концентрації зусиль та інвестицій 

на науково-дослідних роботах. Однак обмеження доступу до вигод для 

деяких категорій споживачів може привести до відмови у наданні 

звільнення.  

Наступну групу виключень умовно можна назвати «негативними 

вимогами».  

Перша негативна вимога – не нав’язування відповідним 

підприємствам обмежень, що не є невід'ємними (абсолютно необхідними) 
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для досягнення цілей. Дану негативну вимогу нелегко реалізувати. 

Практично Комісія повинна пересвідчитися в тому, що сторони погодилися 

з обмеженнями, які є більш очевидними з точки зору конкуренції. 

Обмеження, що вважається абсолютно необхідним, оскільки воно націлене 

на гарантування досягнення завдань угоди, взагалі є прийнятним 

(наприклад, у контракті про вибіркове розповсюдження невід'ємною 

вимогою є те, що дистриб'ютор не продає за межами вибраної мережі, окрім 

кінцевих споживачів; аналогічно у спільному підприємстві невід'ємною 

вимогою є відсутність конкуренції між сторонами та створеним ними 

спільним підприємством). Якщо обмеження не є невід'ємним, вимога 

переходить у застосування принципу пропорційності. 

Другою негативною вимогою є недопущення для підприємств 

можливості позбутися конкуренції стосовно суттєвої частки відповідних 

товарів. Дана негативна вимога жорстко пов'язана з загальною оцінкою 

угоди. Якщо в результаті виконання угоди на відповідному ринку буде 

суттєво усунено конкуренцію, у Комісії не буде підстав надати звільнення. 

У таких випадках шкода переважає переваги, а споживачі не отримають 

справедливої частини вигоди. Проте, оцінка цієї вимоги змінюється 

відповідно до конкретного ринку. Якщо відповідний ринок обмежений 

(наприклад, йдеться про обмежену зону держави-члена або дуже 

специфічний товар), очевидно, що рівень конкуренції у разі надання 

дозволу угоді постраждає набагато менше, ніж у випадках, коли 

відповідний ринок є широким, охоплює всю територію ЄС або широкий 

спектр взаємозамінних товарів. 

Варто зауважити, що особливістю правового регулювання конкуренції 

в Євросоюзі є те, що відсутній чіткий критерій «антиконкурентності» угод. 

Це означає, що якщо угода буде підпадати під дію п. 1 ст. 101 ДФЄС (тобто 

підпадати під заборону), сторони можуть доводити її правомірність на 

підставі п. 3 ст. 101 ДФЄС. В цьому зв’язку досить показовим є 

формулювання Суду ЄС у справі Matra Hachette v. Commission, де 
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зазначалося, що «не може існувати антиконкурентної угоди яка, за своїм 

правом, не може не підпадати під чотири вимоги» [737], визначені в ст. 101 

(п.3) ДФЄС. Навіть угода, яка має на меті обмеження конкуренції, може 

підпадати під дію виключень із заборони. Саме такий критерій досить 

яскраво демонструє відмінність між правовою системою США та ЄС. 

Іншими словами, за правом ЄС не може існувати угоди, яка per se є 

неправомірною [529, 150]. Досить яскравим прикладом застосування такої 

позиції є рішення Комісії у справі Societe Air France/Alitalia Linee Aeree 

Italiane SpA [674], де фактично було узаконено існування картелю між 

двома авіакомпаніями. В угоді, на яку посилалися сторони, були вміщені 

положення про жорстке фіксування цін між авіакомпаніями та умови поділу 

ринку, однак Комісія обґрунтувала можливість надання виключень із п. 1 ст. 

101, з огляду на специфіку сфери повітряних перевезень, не дивлячись на те, 

що метою цієї угоди було порушення конкуренції.  

З метою узагальнення практики Комісії та Суду у справах щодо 

надання виключень із заборон Комісія у 2004 р. видала Повідомлення про 

застосування п. 3 ст. 101 ДФЄС [608]. Слід відмітити, що даний документ 

містить керівні настанови з метою інтерпретації Комісією умов виключення, 

які передбачені у п. 3 ст. 101. Цей документ є виключно рекомендаційним і 

визначає лише основні настанови судам та національним антимонопольним 

органам держав-членів. При цьому для окремих категорій угод (таких як: 

вертикальні, горизонтальні, угоди про передачу технологій) були видані 

окремі Керівництва Комісії.  

Відповідно до практики Комісії можливі два види виключень 

/звільнень із заборони, встановлені у ст. 101 ДФЄС: індивідуальні та 

групові. В індивідуальному порядку Комісія може прийняти рішення на 

основі ретельного економічного аналізу у кожному конкретному випадку 

окремо. Однак, поширена така практика була лише до 1 травня 2004 р. За 

умов нової системи поширення юрисдикції на такі виключення на 

національні органи, Комісія звертається до такого виду виключень у 
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виняткових випадках. Згідно з Регламентом 1/2003, сторони угоди, впевнені 

в тому, що угода задовольняє вимогам ст. 101 (3) ДФЄС, мають можливість 

реалізувати її відразу без затримки та без будь-якого попереднього дозволу, 

однак вони ризикують при цьому отримати санкції зі зворотною дією, якщо 

орган, відповідальний за застосування ст. 101 (3) ДФЄС, у результаті 

розгляду спору не погодиться з думкою сторін угоди щодо її законності. 

Другим видом надання виключень із заборон є видання Комісією або 

Радою відповідно до наданих повноважень і процедур спеціальних 

регламентів про блокові (групові) виключення. В цілому групові 

виключення поширюються на сферу дистриб’юторських угод, угод про 

спеціалізацію виробництва, використання різних видів інтелектуальної 

власності, про сумісні наукові дослідження, про франчайзинг тощо.  

Аналіз відповідних регламентів про блокові виключення буде наданий 

під час аналізу окремих типів угод (вертикальних та горизонтальних) з 

метою більш детального їх дослідження. Варто особливо зауважити 

наперед, що як правило регламенти про блокові виключення містять основні 

«переліки» умов угоди, які відповідно або дозволяють зробити висновок 

про їх антиконкурентність, або про їх правомірність. В доктрині такі 

переліки знайшли своє відображення в таких назвах: «білий», «сірий» та 

«чорний» переліки [126]. Натомість практика прийняття оновлених таких 

регламентів про блокові виключення (з 2010 р.) вказує на те, що існують 

лише одні вимоги, т.зв. «чорного» переліку, тобто умови, які 

унеможливлюють правомірність угоди (hard-core restrictions).  При загальній 

характеристиці групового порядку надання виключень із заборон слід 

відзначити, що такі виключення завжди надаються на обмежений період 

(зазвичай 10 років, але є приклади більших або менших термінів). 

Найважливішою особливістю рішень про виключення є обмеженість 

їхньої дії часовими рамками. Крім того, проводять різницю між рішеннями 

про виключення «старих» картельних угод, тобто тих, що існували до 

набрання чинності Регламентом 1/2003, і «нових» – після набрання ним 
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чинності. У першому випадку на користь правової стабільності «старі 

картелі» діють до ухвалення рішення Комісією, а «нові» спочатку 

вважаються недійсними. Це означає, що можлива відмова Комісії від 

незастосування п. 1 ст. 101 (ДФЄС має для «старих картелів» конститутивне 

значення, а для «нових» – декларативне. Даний принцип поширюється і на 

картелі нових держав-членів: рішення Комісії ЄС мають конститутивне 

значення для картелів, що існували в них до вступу до Євросоюзу.  В 

залежності від типу угоди між підприємствами, а саме від того між якими 

суб’єктами вона укладається, такі угоди поділяються на вертикальні та 

горизонтальні. За умов, що такі типи угод укладаються різними суб’єктами, 

які не є конкурентами на ринку, та які є конкурентами, відповідно правовий 

режим таких угод може відрізнятися. В основному, саме вертикальні угоди 

в силу своєї малої ймовірності негативного впливу на конкуренцію мають 

більш широку практику виключень із заборон. В силу того, що 

горизонтальні угоди, які укладаються з метою узгодити політику на ринку 

між конкурентами, наслідком якої є узгодження їх діяльності, що a priori 

може мати негативний наслідок, часто в практиці називають картелями, 

винятки з яких є дуже рідкими. У зв’язку з відмінностями в правовому 

регулюванні різних типів угод між підприємствами, варто дослідити окремо 

правові режими вертикальних та горизонтальних угод. 

 

4.2. Вертикальні угоди: поняття, загальна характеристика, типологія та 

винятки із заборон 

Поняття вертикальної угоди не є новим в праві та економіці. Зазвичай 

під вертикальною угодою розуміються угоди або узгоджена практика за 

участю двох або більше підприємств, кожне з яких здійснює свою 

діяльність в цілях угоди на різних рівнях виробничого або 

дистриб’юторського ланцюгу, та яка стосується умов, згідно з якими 

сторони можуть здійснювати закупівлю, продаж або перепродаж 

конкретних товарів або послуг. Саме таке визначення міститься в 
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Регламенті Комісії №330/2010 щодо застосування п. 3 ст. 101 ДФЄС до 

вертикальних угод [632].  

За своєю суттю вертикальними є договори дистрибуції, поставки та 

франчайзингу, за якими відбувається постачання продукції, за умови, якщо 

постачальник і споживач не є конкурентами. З огляду на те, що учасники 

таких угод на ринку виступають не конкурентами, а скоріше партнерами, 

досить часто вертикальні угоди сприяють розвитку конкуренції, мають 

більше позитивних наслідків ніж негативних. Однак, мають місце і можливі 

негативні наслідки, якщо вертикальні угоди містять, наприклад, обмеження, 

прийняті постачальником не постачати товари нікому, крім визначеного 

покупця; обмеження, прийняті покупцем не придбавати товар ні від кого 

іншого, крім одного постачальника; обмеження можливості покупця 

встановлювати ціни для перепродажу товару, чи осіб, кому він може 

перепродати цей товар. Як зазначається у нормативних документах Комісії з 

регулювання вертикальних угод, вертикальні угоди не у всіх випадках 

мають негативний вплив на конкуренцію. 

Вертикальні угоди, зазвичай, можуть не порушувати конкурентні 

умови, вони охоплюють домовленості між підприємствами на різних рівнях 

виробництва чи розповсюдження товару чи послуг і містять умови, за якими 

можуть отримувати, продавати або перепродавати їх. Тут варто відмітити, 

що, з одного боку, вертикальні угоди можуть використовуватися як фактор 

посилення конкуренції, якщо сприяють входженню підприємств на нові 

ринки. Проконкурентний ефект цих угод, за словами О. Шниркова, ще 

простежується в тому, що виробники можуть контролювати певний ланцюг 

руху продукту на шляху до споживача, тим самим забезпечуючи високу 

ефективність збуту [177, 43]. Однак, одночасно з позитивними аспектами 

вертикальних угод, вони можуть порушувати гомогенність внутрішнього 

ринку шляхом обмеження вступу до ринку інших потенційних конкурентів, 

закриття ринку та зменшення тиску на ціни. Позитивний характер 

вертикальних угод може трансформуватися в негативний, якщо відповідні 
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підприємства перевищують певний рівень частку ринку. При цьому до 

уваги здебільшого береться економічний аналіз стану на ринку.  

В праві Євросоюзу становлення правового регулювання вертикальних 

угод відбувалося як наслідок появи окремих індивідуальних рішень 

Європейської Комісії та рішень Суду ЄС. В 1999 році був прийнятий 

перший Регламент 2790/99 щодо надання виключень із заборон для 

вертикальних угод. Даний Регламент, який набув чинності 1 червня 2000 р., 

був прийнятий терміном на 10 років. При цьому така практика прийняття 

блокових виключень на певний період виступає прийнятною та поширеною 

в праві Євросоюзу. У квітні 2010 р. був прийнятий наступний Регламент 

№330/2010 щодо застосування Ст. 101 (п. 3) ДФЄС до категорій 

вертикальних угод та узгодженої практики, який вступив в силу з 1 червня 

2010 р. Знову ж таки, даний Регламент визначає критерії надання блокових 

виключень на певний період. Таким терміном є 12 років. Іншими словами, 

даний Регламент має бути замінений на новий не пізніше травня 2022 р.  

Під кожен регламент Комісією зазвичай готується пояснювальний 

документ, який узагальнює її практику із підкріпленням узагальненням 

судової практики. Так, в 2000 р. з’являється Керівництво щодо 

вертикальних обмежень, а в 2010 р. під новий Регламент Комісія його 

замінює на інше Керівництво [611]. Даний документ є джерелом 

узагальнення та теоретичного обґрунтування існування вертикальних угод, 

їх класифікації та їх правового режиму. Цей документ, по-перше, є 

рекомендаційним. Комісія визначила в преамбулі документу, що дані 

керівні настанови «покликані надавати допомогу підприємствам проводити 

свої власні оцінки вертикальних угод відповідно до правил ЄС про 

конкуренцію». Варто відмітити, що норми, встановлені в даному 

Керівництві, не можуть застосовуватися механічно, але повинні 

застосовуватися з належним урахуванням конкретних обставин кожної 

справи. Кожен випадок має бути розглянутий у світлі власних фактів.  
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В даному документі окремий розділ присвячений угодам, які не 

підпадають під його дію. Практично – це угоди, які не здатні помітно 

впливати на торгівлю між державами-членами або помітно обмежувати 

конкуренцію з огляду на їх мету чи наслідки. За своєю суттю це є ще один 

практичний вимір доктрини помітності, яка розроблена практикою 

інститутів ЄС. Деталізуючи це, Керівництво більш детально конкретизує, 

які саме угоди не підпадають під дію п. 1 ст. 101 ДФЄС. В першу чергу, це 

агентські угоди та угоди про субпідряд. Звичайно, до таких видів 

вертикальних угод також можуть застосовані виключення, коли мова йде 

про певні умови, вміщені в ці угоди, які порушують умови конкуренції на 

ринку. 

Можна запропонувати виділити основну типологію вертикальних 

угод, які в своїй основі є дистриб’юторськими угодами. Для аналізу певного 

виду дистриб’юторської угоди Комісія запропонувала підхід, що включає 

чотири кроки оцінки будь-якої вертикальної угоди. По-перше, Комісією 

визначається відповідний ринок з метою встановлення частки ринку 

покупця або закупівельника відповідно до типу вертикальної угоди. По-

друге, якщо частка ринку менше 30 %, може бути застосоване групове 

звільнення, за відсутності умов, які вміщені до критеріїв «жорстких 

обмежень» (цей термін співзвучний поняттю hard core restrictions), про які 

буде вестися мова далі. По-третє, якщо частка ринку перевищує 30 %, 

Комісії необхідно провести додатковий аналіз, чи може бути взагалі 

застосовано п. 1 ст. 101 ДФЄС. І, по-четверте, якщо це так, треба визначити, 

чи може бути надано звільнення щодо угоди згідно зі п. 3 ст. 101 ДФЄС.  

Узагальнюючи практику інститутів ЄС в сфері застосування ст. 101 

ДФЄС до вертикальних угод, можна прийти до висновку, що всі 

вертикальні угоди можна умовно згрупувати в наступні групи: ексклюзивні 

дистриб'юторські угоди, угоди ексклюзивного постачання, вибіркові 

дистриб'юторські угоди і франчайзингові угоди.  
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Ексклюзивні дистриб'юторські угоди можна охарактеризувати як 

такий тип угод, за яким постачальник зобов'язується постачати певні 

продукти єдиному дистриб'ютору, маючи на увазі їх продаж на винятковій 

території. Характеристика виняткової території відрізняє ці угоди від угод 

ексклюзивного постачання.  

В ексклюзивній дистриб'юторській угоді постачальник погоджується 

продати свою продукцію тільки одному дистриб'ютору для перепродажу на 

певній території. У той же час, дистриб'ютор, як правило, обмежений у 

своєму активному продажі визначеною територією. Саме такі можливості 

розподілу ринку можуть сприяти ціновій дискримінації. Комісія визначає, 

що у випадках, коли більшість або всі постачальники застосовують 

ексклюзивну дистрибуцію, це може пом'якшити конкуренцію і сприяти 

появі змови, як на рівні постачальників, так і на рівні дистриб'юторів. 

Нарешті, ексклюзивна дистрибуція може призвести до втрати права викупу 

товару іншими дистриб'юторами і тим самим знизити конкуренцію на 

цьому рівні. На противагу можливим негативним наслідкам ексклюзивна 

дистрибуція може призвести до підвищення ефективності роботи, особливо 

там, де дистриб'ютори захищають власні інвестиції та зобов’язані створити 

умови з метою не спотворення іміджу бренду та його якості. Крім того, за 

аналізом Комісії, ексклюзивний розподіл може призвести до економії в 

логістичних витратах за рахунок економії від масштабу при 

транспортуванні і розподілі (п. 160 Керівництва).  

Для юридичного аналізу ризиків від такого типу вертикальної угоди 

можливість настання ризиків для добросовісної конкуренції від 

ексклюзивних дистриб’юторських угод вища на оптовому ринку, ніж на 

роздрібному.  

В угодах ексклюзивного постачання головна відмінність від 

ексклюзивних дистриб'юторських угод полягає у відсутності територіальної 

виключності. Дистриб'ютор зобов'язується купувати продукцію виключно у 

даного постачальника, але для нього не існує ніяких територіальних 
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обмежень зони продажу. Щодо цього типу угод Комісія зайняла позицію, 

дуже схожу на її ухвалену позицію відносно ексклюзивних 

дистриб'юторських угод. У 1983 р. Комісія прийняла Регламент про групове 

звільнення №1984/83, на заміну якого був прийнятий Регламент №2790/99 

та новий Регламент №330/2010. Умовою отримання групового звільнення є 

факт участі в угоді тільки двох підприємств. Умова має стосуватися 

конкретного виробу або однорідної категорії продукції та не може 

укладатися на строк більше 5 років. 

Вибіркові дистриб'юторські угоди є наступним типом вертикальної 

угоди. Вони є характерними в тих випадках, коли мережа продажу 

продукції, що має торгову марку, або високотехнологічної продукції може 

супроводжуватися деякими специфічними вимогами, які викликають 

подальші обмеження для дистриб'ютора порівняно зі звичайними 

ексклюзивними дистриб'юторськими угодами. У таких випадках 

постачальник часто вимагає від дистриб'ютора виконання деяких 

додаткових умов, наприклад, зобов'язання найму спеціалізованого 

персоналу, дотримання певних стандартів якості в службових приміщеннях 

або в їх оформленні, надання клієнтам спеціальної гарантії, послуг з 

післяпродажного обслуговування та ремонту.  

Вибіркові дистриб'юторські угоди, так само як і ексклюзивні 

дистриб'юторські угоди, можуть обмежити число офіційних дистриб'юторів, 

з одного боку, і можливості перепродажу з іншого. Різниця з ексклюзивною 

дистрибуцією полягає в тому, що у вибірковій дистрибуції обмеження числа 

дилерів не залежить від території, на якій здійснюється розповсюдження 

товарів (або послуг), а основою є критерії відбору, що пов'язані в першу 

чергу від характеру продукту. Інша відмінність від ексклюзивної 

дистрибуції в тому, що обмеження на перепродаж не є обмеженням на 

активні продажі на території, але наявні обмеження на будь-які продажі не 

уповноваженими дистриб'юторами [529, 630-632]. Вибіркова дистрибуція 
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майже завжди використовується для розповсюдження фірмових (брендових) 

кінцевих продуктів. 

Практика застосування п. 3 ст. 101 до такого типу вертикальних угод 

характеризується послідовністю. Принципи, на яких ґрунтується ставлення 

Комісії до цих угод, також випливають із низки фундаментальних рішень 

Суду ЄС. Наприклад, Metro (I) [690] та Metro (II) [707] , AEG [681] та Ford 

[772] . Право постачальника на вибір дистриб'юторів відповідно до 

об'єктивних якісних критеріїв було швидко визнано Комісією. Більш 

складним було визнання деяких кількісних обмежень, що можуть суттєво 

заважати конкуренції. Комісія, однак, була змушена визнати, що у деяких 

випадках такі обмеження економічно виправдані обмеженою кількістю 

продукції для продажу та обмеженою кількістю потенційних покупців. Ще в 

справах Kodak, Omega Watches 1970 р. були первісно встановлені 

індивідуальні виключення із заборон, а в справі Metro v. Commission 1977 р. 

Судом ЄС було остаточно встановлено, що «у випадках, коли вибіркова 

дистрибуція заснована на якісній основі, що випливає з певних технічних 

характеристик продукції, а не з основ кількісного розподілу ринку» може не 

підпадати під дію п.1 ст. 101 ДФЄС [690]. За словами Р. Віша до такого 

типу вертикальних угод все частіше звертаються виробники певних товарів, 

зокрема, автомобілів, побутової техніки, годинників, комп’ютерів тощо 

[529, 631].  

Аналогічні принципи були обґрунтовані Судом ЄС зокрема в одній з 

останніх його справ стосовно даного типу вертикальних угод. У справі Auto 

24 SARL v. Jaguar Land Rover France SAS 2011 р. Судом ЄС було 

встановлено, що вибіркова дистрибуція, заснована на специфічних 

критеріях в автомобільній сфері на основі Регламенту 1400/2002, може в 

своєму змісті стосуватися кількісних обмежень, однак не повинна 

базуватися на об’єктивних додаткових критеріях й не на дискримінаційній 

основі [712]. Крім того, варто відзначити, що показовим є рішення 

французького Верховного Суду на початку 2013 р., який в своєму рішенні 
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щодо вибіркової дистрибуції автомобілів Land Rover визнав аналогічний 

підхід Суду ЄС. В даному випадку було визнано правомірність обмеження 

дилерів без порушень норм конкуренції.  

Узагалі, ті ж самі принципи, які застосовуються до ексклюзивних 

дистриб'юторських угод, діють і у разі вибіркових дистриб'юторських угод. 

Однак, на відміну від попереднього випадку, можливе накладання заборони 

для роздрібних продавців на продаж за межами обраної мережі. Це 

характерна риса угод цього типу [529, 629]. З іншого боку, неприпустимо 

забороняти перехресні постачання між дистриб'юторами з однієї мережі, 

оскільки таку заборону не можна обґрунтувати ніякою технічною або 

комерційною кваліфікацією. Неприпустимо також зобов'язувати 

дистриб'ютора продавати виключно кінцевим користувачам, оскільки це 

практично робить неможливим паралельний імпорт. 

Такий розвиток правової бази щодо вибіркових дистриб'юторських 

угод є наслідком досягнень практики Суду ЄС. Для окремих категорій 

товарів Комісія прийняла спеціальні регламенти для групового звільнення, 

зокрема в сфері розповсюдження автомобілів та для сервісних угод. На 

сьогоднішній день діє новий Регламент 461/2010 від 27 травня 2010 р. щодо 

застосування ст. 101 (п.3) ДФЄС до тих категорій вертикальних угод та 

узгоджених практик в автомобільному секторі [632], який вносить суттєві 

зміни щодо політики, яка проводилася раніше. Різниця в цінах на автомобілі 

між державами-членами залишається відносно високою, і важко було б 

говорити про існування інтегрованого автомобільного ринку Євросоюзу.  

Наступний тип вертикальної угоди – франчайзингові угоди, в рамках 

яких підприємство, франчайзер, дозволяє іншому підприємству, 

«франчайзіату» (тобто користувачу франшизи) використовувати свою назву 

та ноу-хау. Франчайзіат організовує незалежну комерційну діяльність, 

однак ця діяльність характеризується високим рівнем однаковості, завдяки 

ідентичності продуктів та послуг, які він пропонує, та однаковості 

представлення як обладнання, так і оформлення приміщень, а також 
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ділового керівництва. Специфічною особливістю є право використання 

торгової марки та корпоративної назви франчайзера. Фундаментально 

вперше Суд ЄС розглянув такий тип угоди в справі Pronuptia [792]. В даній 

справі позивач пані Шілдалліс, яка була франчайзіатом компанії Pronuptia, 

оспорювала роялті відповідно до угоди франчайзингу, яка (як вона вважала) 

суперечила тодішній ст. 81 ДЄС. Тоді Суд ЄС визначив, що саме права 

інтелектуальної власності, які передаються, є відмінною рисою даного типу 

угод від інших дистриб’юторських угод. Дана справа, в якій було визнано, 

що якщо умови франчайзингу лежать в площині недискримінації по 

відношенню до інших франчайзіатів, таким угодам надається виключення із 

заборон, встановлених в ст. 81 (нині ст. 101 ДФЄС).  

Згодом в практиці Комісії були відомі ряд індивідуальних виключень 

із заборон. Історично ще в 1965 р. Радою був прийнятий Регламент 

19/65/ЄEC щодо застосування п. 3 ст. 85 Договору до певних категорій угод 

та узгодженої практики [644]. Відповідно до даного Регламенту Комісії 

надається право приймати окремі регламенти щодо надання певних 

блокових виключень. Іншими словами, це був регламент, який 

уповноважував Комісії приймати певні винятки із загальної заборони 

колишньої п. 1 ст. 85, нині п. 1 ст. 101 ДФЄС. Комісія скористалася таким 

правом і підготувала й успішно прийняла ряд регламентів, які надавали 

виключення для певних видів вертикальних угод. Так, наприклад, для 

ексклюзивних дистриб’юторських угод в 1983 р. був прийнятий Регламент 

№1983/83, для франчайзингових угод, у 1988 р. був прийнятий окремий 

Регламент №4087/88. Характерною особливістю вибіркових 

дистриб’юторських угод було те, що для такої категорії угод Комісією не 

був прийнятий загальний регламент про блокові виключення, Комісією 

були узагальнені лише певні виключення для окремих секторів, зокрема в 

автомобільній сфері.  

В 1999 р. до Регламенту, який надавав повноваження Комісії видавати 

окремі регламенти про блокові виключення, були внесенні зміни (Регламент 
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Ради 1215/1999 [640]). Такі зміни характеризувалися деталізацією 

повноважень Комісії надавати виключення для певних видів вертикальних 

угод за узгодженої практики. Іншими словами, Комісії надавалося право 

прийняти узагальнюючий регламент для всіх категорій вертикальних угод, 

уникаючи множинності актів для різних категорій вертикальних угод. Всі 

попередні прийняті регламенти про виключення із заборон для окремих 

видів угод, як то для ексклюзивних дистриб’юторських та франчайзингових 

угод, були замінені одним Регламентом № 2790/99 [620]. Варто відмітити, 

що всі ці виключення із заборон приймалися на певний період часу – на 

десять років.  

Починаючи з 1 червня 2010 р., ці чотири типи угод та всі інші 

вертикальні дистриб'юторські угоди регулюються Регламентом Комісії 

№330/2010 від 20 квітня 2010 р. щодо застосування ст. 101 (п. 3) ДФЄС до 

категорій вертикальних угод та узгодженої практики [632]. Іншими 

словами, Комісія зробила спрощення та кодифікацію всього матеріалу 

шляхом прийняття регламенту про групові звільнення у дуже загальній 

формі. На сьогодні цей Регламент є чинним до 2022 р.  

Регламент визначає загальну категорію вертикальних угод, що можуть 

отримати групове звільнення: вертикальні угоди з метою продажу або 

купівлі товарів або послуг, якщо ці угоди укладені між підприємствами, які 

не є конкурентами, між деякими підприємствами, які є конкурентами, або 

певними об'єднаннями роздрібних торговців. 

Стаття 2 Регламенту не містить вимоги того, щоб відповідні угоди 

були двосторонніми, але вимагає, щоб усі учасники працювали на різних 

рівнях ринку (напр., угода між постачальником, оптовим продавцем та 

роздрібним продавцем). Що стосується типів вертикальних угод, на які 

поширюється дія Регламенту, він охоплює всі типи, представлені в 

попередньому параграфі, але сфера його дії є ширшою. Головною вимогою 

є те, що угода повинна визначати умови, за яких сторони можуть купувати, 

продавати або перепродавати конкретні товари або послуги. Таким чином, 
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Регламент поширюється на угоди про комерційні агентства або, у сфері 

послуг, на транспортні угоди. 

Можливість надання групового звільнення поширюється на 

вертикальні угоди, укладені між об'єднанням роздрібних продавців та його 

постачальниками, за умови, що всі члени об'єднання – роздрібні продавці, а 

сумарний річний товарообіг жодного з них не перевищує 50 мільйонів євро.  

Положення угод стосовно передачі або ліцензування прав 

інтелектуальної власності постачальником продавцю, зокрема, у випадку 

франчайзингу, не впливають на надання групового звільнення, за умови, що 

такі положення є другорядними стосовно основної мети вертикальної угоди. 

З точки зору конкуренції, головна перевага всіх цих угод, що 

отримують право групового звільнення, полягає в підвищенні економічної 

ефективності ланцюжка виробництва або розповсюдження завдяки кращій 

координації дій підприємств-учасників угод. Такі угоди сприяють 

зменшенню вартості дистрибуції між сторонами угоди та допомагають 

оптимізувати інвестиції та продаж. Імовірність того, що це переважить 

можливий антиконкурентний вплив у результаті обмежень, наявних в угоді, 

суттєво залежить від ринкової сили відповідних підприємств і, таким чином, 

від рівня конкуренції з боку інших постачальників товарів або послуг, що є 

взаємозамінюваними або такими, що можуть бути замінені, з точки зору 

споживача, виходячи з їх характеристик, ціни та призначення. Ст. 3 

Регламенту вводить презумпцію за якою, якщо частка постачальника на 

відповідному ринку не перевищує 30 % (у випадку угод ексклюзивного 

постачання в якості частки ринку, що розглядається при визначенні впливу 

угоди на відповідний ринок, береться ринкова частка дистриб'ютора), такі 

вертикальні угоди, за умови відсутності у них положень із чорного переліку, 

поліпшують виробництво та розповсюдження і залишають споживачу 

справедливу частину вигоди. Презумпція втрачає силу, якщо частка ринку 

перевищує 30 %. 
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Новий економічний підхід, що ґрунтується на аналізі структури ринку 

з точки зору пропозиції та попиту, привів до відмови від механізму білих 

переліків формальних статей, які можна безпечно включати до угоди. 

Регламент містить дві статті, норми яких унеможливлюють надання 

виключення для угод. Іншими словами, це так звані два чорні переліки. У 

ст. 4 Регламенту наведені обмеження, наявність яких є достатньою для 

визнання угоди повністю недійсною. Умови, вміщені у ст. 5 Регламенту 

містять норми, які є неприпустимими з точки зору конкуренції; таким 

чином ці статті є незаконними, але решта контракту продовжує підпадати 

під групове звільнення (типовий випадок окремого підходу до цих статей).  

Необхідно деталізувати ці дві групи норм «жорстких обмежень» (hard 

core restrictions). Стаття 4 Регламенту відносить до «жорстких обмежень»: а) 

будь-які обмеження можливості покупців визначити продажну ціну товарів 

або послуг контракту; б) обмеження території або кола покупців для 

продажу товарів або послуг за контрактом залежно від чотирьох наступних 

винятків: обмеження активного продажу на винятковій території або 

виключним групам покупців, зарезервованих для постачальника, за умови, 

що це не лімітує пасивного продажу покупцем; обмеження продажу 

кінцевим користувачам, якщо покупець працює на оптовому рівні; 

обмеження продажу не уповноваженим дистриб'юторам членами вибіркової 

дистриб'юторської мережі; обмеження активного та пасивного продажу 

компонентів покупцям, що можуть використати їх для виробництва 

продукції, конкуруючої з продукцією постачальника; в) обмеження 

активного та пасивного продажу кінцевим користувачам членами 

вибіркової дистриб'юторської мережі, що працюють на рівні роздрібної 

торгівлі; г) обмеження перехресних постачань у межах вибіркової 

дистриб'юторської мережі; та д) обмеження можливості постачальника 

продавати компоненти кінцевим користувачам та незалежним 

постачальникам ремонтних та сервісних послуг.  
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Вищеперераховані умови, якщо вони вміщені в тексті угоди, чи 

якимось іншим чином передбачені в узгодженій практиці, роблять дану 

угоду антиконкурентною. Іншими словами, цей перелік умов є беззаперечно 

забороненим, що не може підпадати під виключення із заборон.  

Стаття 5 Регламенту містить норми, які можуть бути включені в текст 

угоди між суб’єктами господарювання, однак які вважаються 

забороненими. Сама дія такої угоди з такими умовами не піддається 

сумніву, однак без врахування зазначених положень. Так, зокрема, до таких 

«заборонених» положень належать: а) зобов'язання відмови від конкуренції, 

тривалість якого не визначена або перевищує 5 років (так зване зобов'язання 

не конкурувати); б) нав'язане покупцеві зобов'язання не виробляти або 

продавати конкуруючі товари або послуги після закінчення періоду дії 

контракту (так зване післяконтрактне зобов'язання не конкурувати); в) 

зобов'язання, нав'язане членам вибіркової дистриб'юторської мережі, не 

продавати конкуруючу продукцію із зображенням торгової марки 

конкурентів постачальника. 

Коментуючи це положення Регламенту, слід відзначити, що в 

практиці інститутів Євросоюзу знайшло відображення існування двох 

основних клаузул, які можуть бути вміщені в угоду між суб’єктами 

господарювання з метою аналізу відповідності такої угоди правилам 

конкуренції в ЄС. Так, застереження про відмову від здійснення конкуренції 

(non competition clause) [33, 165-166] являє собою застереження в угоді про 

накладення прямого або непрямого зобов'язання на сторони договору про 

набуття суб'єкта господарювання – або, принаймні, на одну з сторін такого 

договору – в односторонньому порядку (без дозволу іншої сторони угоди) 

не виробляти, не купувати, не продавати або перепродавати товари або 

послуги, які є конкуруючими з товарами або послугами, про які йдеться в 

договорі (контракті). Стаття 5 Регламенту 330/2010 визначає, що дана 

клаузула в угоді, що містить зобов'язання сторін щодо відмови від 
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конкуренції, тривалість якого невизначена або перевищує 5 років, підпадає 

під чорний перелік, тобто, під забороняючі положення угоди.  

Другою клаузулою відповідно до ст. 5 Регламенту 330/2010 є 

зобов’язання не конкурувати (non-compete obligation), що являє собою 

зобов’язання або систему матеріального стимулювання в договорах 

постачання або дистрибуції, що вказує продавцеві не виробляти, не 

купувати, не продавати або не перепродавати продукцію, що становлять 

разом з контрактними (договірними) товарами комплект; або купувати у 

постачальника щонайменше 80 % від свого замовлення на цей тип товару 

[33, 170-171]. Кількісне стимулювання є більш м'якою формою зобов’язання 

не здійснювати конкуренції, за якою стимули або зобов'язання, узгоджені 

між постачальником та покупцем, змушують останнього у великій мірі, але 

загальним обсягом менш, ніж 80 %, зосереджувати свої купівлі на товарах 

торговельної марки / торговельних марок постачальника. В Регламенті 

передбачені деякі виключення із забороненої клаузули, що можливе 

звільнення на термін не більше одного року, якщо зобов'язання не 

конкурувати спрямоване на захист ноу-хау, наданого постачальником 

покупцю (п. 3 ст. 5 Регламенту 330/2010).  

Серед правових режимів антиконкурентних угод слід виділити 

правові режими для вертикальних угод, під якими розуміються угоди або 

узгоджена практика за участю двох або більше підприємств, кожне з яких 

здійснює свою діяльність в цілях угоди на різних рівнях виробничого або 

дистриб’юторського ланцюгу, та яка стосується умов, згідно з якими 

сторони можуть здійснювати закупівлю, продаж або перепродаж 

конкретних товарів або послуг. За своєю суттю вертикальні угоди можуть 

носити як позитивні, так і негативні наслідки для підтримання не 

викривленої конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. Вертикальні угоди, 

зазвичай, можуть не порушувати конкурентні умови, вони охоплюють 

домовленості між підприємствами на різних рівнях виробництва чи 

розповсюдження товару чи послуг і містять умови, за якими можуть 
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отримувати, продавати або перепродавати їх. Тут варто відмітити, що 

вертикальні угоди можуть використовуватися як фактор посилення 

конкуренції, якщо сприяють входженню підприємств на нові ринки. Однак, 

одночасно з позитивними аспектами вертикальних угод, вони можуть 

порушувати гомогенність внутрішнього ринку шляхом обмеження вступу 

до ринку інших потенційних конкурентів, закриття ринку та зменшення 

тиску на ціни. Позитивний характер вертикальних угод може 

трансформуватися в негативний, якщо відповідні підприємства 

перевищують певний рівень частку ринку. При цьому до уваги більш 

береться економічний аналіз стану на ринку. 

Історично Комісія, стикаючись в своїй практиці із різними 

індивідуальними справами щодо вертикальних обмежень на ринку, йшла по 

шляху від спеціального до загального. Іншими словами, ще в 1965 р. їй було 

надано право видавати регламенти щодо виключень із заборон для окремих 

видів вертикальних угод (як то ексклюзивні дистриб’юторські угоди, 

франчайзингові угоди тощо), чим вона успішно скористалася протягом 

1970–1980-х рр., а згодом перейшла до практики прийняття узагальнюючого 

регламенту про блокові виключення для всіх можливих типів вертикальних 

угод. Такий перший узагальнюючий Регламент був прийнятий в 1999 р. та 

був замінений на новий в 2010 р., який буде діяти до 2022 р. В його основі 

лежать умови, вміщення яких в угоду між суб’єктами господарювання 

роблять таку угоду антиконкурентною із можливістю настання наслідків 

відповідно до матеріальних норм Регламенту №1/2003.  

 

4.3. Горизонтальні угоди: поняття, загальна характеристика, типологія 

та винятки із заборон 

Якщо вертикальні угоди можуть нести більше позитивний, ніж 

негативний наслідок для конкуренції, про що свідчить правовий режим 

надання виключень із заборон, то горизонтальні угоди навпаки, несуть 

більш негативні наслідки для ринкових відносин між конкурентами та 
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породжують появу картелів, змов та інших видів узгодженої практики, яка 

викривлює добросовісну конкуренцію на внутрішньому ринку.  

Як було зазначено раніше, типологія угод з поділом на вертикальні та 

горизонтальні не є новою для економіки та права. Вертикальні і 

горизонтальні угоди характеризуються відповідно до ознак суб’єктів 

господарювання, які їх укладають. Якщо сторонами вертикальних угод є 

суб’єкти, які діють на різних виробничих рівнях або дистриб’юторського 

ланцюгу, то горизонтальні угоди характеризуються тим, що вони 

укладаються між підприємствами, що працюють на одному рівні діяльності. 

Іншими словами, останні – це угоди між конкурентами, цінові картелі, 

угоди про розподіл ринків тощо. Практиці відомі й інші види угод, які 

можуть розглядатися в якості горизонтальних, однак які впливають на 

структурну організацію ринку. Так, мова йде про створення спільних 

підприємств з метою кооперації, які являють собою окремий випадок 

горизонтальних угод. Одночасно з цим слід виділити створення спільних 

підприємств з метою кооперації (співпраці) та спільних підприємств, які в 

результаті монополізують ринкову владу. Так, їх відмінною рисою є саме 

мета угоди, укладеної про створення спільного підприємства. Якщо мова 

йде про укладення угоди про створення такого спільного підприємства з 

метою кооперації, то це класичний приклад горизонтальної угоди. Якщо 

спільне підприємство стає «повнофункціональним» (full function joint 

venture), тобто має на меті узгодити спільну політику (комерційну, 

торговельну тощо) та може вплинути на зникнення конкуренції на ринку, то 

мова йде про концентрацію, іншими словами, об’єднання підприємств, про 

що детальніше йтиметься в наступних розділах даної роботи. Таким чином, 

горизонтальною угодою також може бути угода про створення спільного 

підприємства з метою кооперації (співпраці).  

Саме горизонтальні угоди, які укладаються між підприємствами, які 

працюють на одному виробничому рівні, іншими словами, між 

конкурентами, можуть складати потенційну серйозну загрозу для існування 
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не викривленої конкуренції. Саме з горизонтальних угод як свідчить 

практика інститути ЄС не можуть робити виключення із заборонених дій, й 

зазвичай, п. 1 ст. 101 ДФЄС вказує на заборони саме для горизонтальних 

угод, з яких досить обмаль робляться виключення із заборон. За своєю 

суттю горизонтальні угоди, які порушують п. 1 ст. 101 ДФЄС, є картелями, 

тобто тією узгодженою практикою, яка порушує та викривлює умови 

добросовісної конкуренції на ринку. Крім того, саме існування такого 

картелю із самої його мети є протиправною поведінкою за логікою п. 2 ст. 

101 ДФЄС.  

Картелі створюються або з метою використання об’єднаної ринкової 

влади для отримання монопольного прибутку, або як засіб захисту від 

жорсткої конкуренції, що призводить до збитків (в періоди зниження 

попиту). В багатьох розвинутих країнах світу згадані дії вважаються 

найтяжчими злочинами проти конкуренції та відповідні особи несуть карну 

відповідальність [385]. 

Ще один факт, який є досить цікавим для характеристики такого типу 

горизонтальних угод, є те, що незалежно від місця розташування цього 

картелю, якщо його діяльність впливає на внутрішній ринок ЄС або 

торгівлю між державами – членами ЄС, його діяльність повністю підпадає 

під дію ст. 101 ДФЄС. Це так звана екстериторіальна дія антимонопольного 

права ЄС, про яку йшлося раніше. Так звані «жорсткі» картелі можуть мати 

форму угод про фіксовані ціни, угод про поділ ринку, угод щодо обмеження 

виробництва або контролю за виробництвом, угод стосовно стандартизації, 

інформаційних угод, угод щодо обмеження або контролю постачань, 

колективних угод про ексклюзивну дистриб'юцію, колективних угод про 

продаж або купівлю або угод про рекламу та підтримку.  

Різновидом горизонтальних угод є угоди про кооперацію, тобто такі 

горизонтальні угоди, результатом яких може бути викривлення конкуренції, 

але у яких фундаментальну роль відіграють реальні умови кожного 

окремого випадку, результатом чого є більш просте отримання звільнення, а 
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для деяких типів угод – можливе, навіть групове звільнення. До такого типу 

горизонтальних угод належать, зокрема, угоди про науково-дослідну 

діяльність, угоди про спеціалізацію. В даному сенсі також можна окремо 

розглядати угоди щодо створення спільних підприємств з метою кооперації 

(співпраці).  

Уявляється цілком логічним, що за певних обставин конкуренти 

можуть укласти між собою угоди про співпрацю, що впливають на 

конкуренцію, але, можливо, в цілому будуть корисними для ринку. 

Типовими прикладами таких угод є угоди про науково-дослідну діяльність 

та угоди про спеціалізацію. Саме для такого типу горизонтальних угод 

Комісія пішла шляхом прийняття узагальнених регламентів про блокові 

виключення із заборон, який є прийнятним для вертикальних угод.  

З урахуванням складності чіткого визначення положень таких угод, 

що є прийнятними з позицій конкуренції, Комісія опублікувала 

повідомлення: «Основні принципи щодо горизонтальних угод із 

співробітництва» 2011 р. [614], що є останньою версією аналогічних 

повідомлень, які були опубліковані в останні роки. Це повідомлення 

встановлює основні принципи оцінки таких горизонтальних угод, беручи до 

уваги природу угоди (науково-дослідна діяльність, стандартизація, 

екологічні проблеми), ринкову потужність сторін і структуру ринку.  

Першим різновидом горизонтальних угод з метою співпраці є угоди 

про науково-дослідну діяльність (R&D agreements), тобто угоди, укладені 

конкурентами з метою проведення спільних досліджень або створення 

продукту або процесу. За загальним правилом, вони не підпадають під 

заборону п. 1 ст. 101 ДФЄС, якщо учасники не зобов'язуються взаємно 

утриматися від проведення інших науково-дослідних робіт у тій же сфері, 

таким чином неявно, але даючи згоду на отримання конкурентних переваг 

стосовно інших суб'єктів.  

Співпраця в галузі наукових досліджень та спільне використання 

отриманих результатів у цілому сприяють науково-технічному або 
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економічному прогресу шляхом розповсюдження ноу-хау, уникнення 

подвійних зусиль та раціоналізації виробництва продукції або використання 

процесів, розроблених у ході досліджень. Спільне використання результатів 

науково-дослідних робіт є природним наслідком угод цього типу 

кооперації. Спільне використання може приймати різні форми: виробництво 

продукції, використання прав індустріальної власності та продаж нової 

продукції. Звичайно науково-дослідна діяльність є корисною для 

споживачів, оскільки в результаті застосування нових або удосконалених 

процесів з'являються нові чи поліпшені товари або послуги чи зменшуються 

їх ціни. 

Угодам цього типу первісно був присвячений Регламент №2659/2000 

від 29 листопада 2000 р., який втратив силу в грудні 2010 р. На його заміну 

був прийнятий новий Регламент Комісії №1217/2010 від 14 грудня 2010 р. 

[630], який вступив в силу з 1 січня 2011 р. Даний Регламент закінчить свою 

дію 31 грудня 2022 р. Таким чином, ще раз підтверджується практика 

прийняття регламентів про блокові виключення на певний період часу з 

наданням можливості Комісії ЄС корегувати норми відповідно до умов 

ринку, які змінюються.  

Регламент передбачає, ефект угод про науково-дослідну діяльність 

набагато перевищує їх негативний вплив на конкуренцію за умови, що 

учасники даної угоди не перевищують встановлений рівень ринкової сили. 

На цій підставі Регламент надає групове звільнення кожній угоді, якщо на 

дату її укладення сумарна частка сторін не перевищує 25 % відповідного 

ринку, тобто ринку продукції, яку ймовірно буде поліпшено або замінено 

товарами, що є предметом угоди. Регламент містить також «чорний 

перелік» положень, наявність яких в угоді автоматично викликає її 

нікчемність. 

Обмеження частки ринку 25 % представляє нову характерну рису 

політики Комісії в її підході до групових звільнень. Замість формальних 

статей, включених у довгі та складні «білі переліки», було вибрано новий 
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економічний підхід. Якщо сумарна частка ринку не перевищує 25 %, а угода 

не містить положень із чорного переліку і ризик того, що антиконкурентний 

вплив угоди перевищить її позитивний ефект, надзвичайно малий, Комісія 

може врегулювати такі випадки за рахунок своїх спеціальних повноважень 

на відкликання групового звільнення в окремих випадках (ст. 7 Регламенту). 

Термін дії звільнення, пов'язаний з терміном науково-дослідних робіт, та у 

випадку, якщо також передбачено спільне використання результатів, 

складає сім років від моменту, коли продукт було вперше випущено на 

ринок. Такий 7-річний термін застосовується навіть тоді, коли частка ринку 

сторін за цей час зростає та перевищує рівень 25 %. Це зроблено з метою 

гарантування мінімального періоду окупності інвестицій. Після закінчення 

7-річного строку звільнення продовжує діяти, якщо частка ринку сторін 

залишається нижчою за 25 %. 

Чорний перелік не дозволяє надання групового звільнення в ряді 

випадків (ст. 5 Регламенту). Зокрема, розглядаються як явно 

антиконкурентні такі обмеження як: обмеження свободи сторін на 

виконання науково-дослідних робіт у сфері, що не пов'язана з угодою, 

фіксування цін на продукт контракту, фіксування квот виробництва та 

продажу, обмеження щодо розподілу ринків за географічною ознакою або 

відповідно до класів клієнтів, а також безумовні статті, що забороняють 

заперечувати законність прав інтелектуальної власності, та заборона 

активної політики продажу на територіях, зарезервованих для інших 

суб'єктів після 7-річного періоду спільного використання, заборона пасивної 

політики продажу на територіях, зарезервованих для інших суб'єктів.  

Другим різновидом горизонтальних угод з метою співпраці між 

конкурентами є угоди про спеціалізацію. До них належать угоди, в яких 

одна сторона погоджується утримуватися від виробництва певної продукції, 

погоджується також купувати таку продукцію у конкуруючого 

підприємства, що, своєю чергою, погоджується виробляти та постачати 
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продукцію. Такі угоди можуть носити односторонній або двосторонній 

характер, до них можна віднести навіть угоди про спільне виробництво.  

Первісно Комісія надала групове звільнення угодам про спеціалізацію 

своїм Регламентом № 2658/2000 від 29 листопада 2000 р., дія якого 

закінчилася 31 грудня 2010 р. На його заміну був прийняти новий Регламент 

Комісії № 1218/2010 від 14 грудня 2010 р. [631], який вступив в силу з 1 

січня 2011 р. Його термін дії збігається із прийнятим регламентом в сфері 

науково-дослідних досліджень та діє до 31 грудня 2022 р. Аналогічно 

груповим звільненням для угод про науково-дослідну діяльність, Регламент 

встановлює максимальну частку для сторін угоди 20 % відповідного ринку 

продукції – предмета контракту. Випадки, в яких частка ринку учасників 

угоди перевищує встановлений рівень протягом дії звільнення, 

регулюються правилами, аналогічними правилам щодо угод про науково-

технічну діяльність. 

Таким чином, у цьому Регламенті, як і в попередньому, реалізовано 

економічний підхід і відсутній будь-який білий перелік дозволених статей. 

До чорного переліку внесено три спеціальні статті: фіксовані ціни, 

обмеження виробництва або продажу та розподіл географічних ринків або 

груп споживачів. 

Як було зазначено вище, окремим різновидом горизонтальних угод 

слугують угоди щодо створення спільних підприємств з метою кооперації. 

Варто ще раз підкреслити, що їх слід відрізняти від повнофункціональних 

спільних підприємств. Однак існують спільні підприємства, що 

відповідають угодам про кооперацію і які слід розглядати в аспекті ст. 101 

ДФЄС. Їх називають спільними підприємствами, створеними з метою 

кооперації. Коли такі підприємства створюються конкурентами, що 

працюють на ринку одного рівня, вони є результатом горизонтальних угод, 

які передбачають організовану форму кооперації. Головними ознаками такої 

форми кооперації є, по-перше, те, що спільне підприємство знаходиться під 

паралельним контролем материнських підприємств, які не контролюють 
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одне одного; по-друге, те, що кожне материнське підприємство у суттєвий 

спосіб сприяє роботі спільного підприємства; по-третє, те, що спільне 

підприємство виходить на ринок як самостійний суб'єкт господарювання, 

відмінний від материнських підприємств; по-четверте, те, що спільне 

підприємство створює нові можливості у виробництві, технологіях та у 

створенні нових товарів або відкритті нових ринків. 

Взагалі, Комісія продемонструвала до деякої міри доброзичливе 

ставлення до спільних підприємств з метою кооперації, оскільки часто вони 

корисні для конкуренції. З іншого боку, треба усвідомлювати, що така 

форма кооперації часто супроводжується чотирма видами ризику. По-

перше, спільне підприємство може обмежити конкуренцію, яка могла б 

виникнути між материнськими компаніями за звичайних обставин. По-

друге, функціонування спільного підприємства може мати ефект переливу 

(spill-over effect), тобто зменшити існуючу або потенційну конкуренцію між 

материнськими компаніями в галузях, що відрізняються від сфери, яка 

складає профіль спільного підприємства, зокрема відносно продукції або 

послуг вгору та вниз за технологічним ланцюжком. Третім видом ризику є 

той факт, що спільне підприємство може реструктуризувати ринок шляхом 

утруднення співпраці третіх фірм з материнськими підприємствами, 

сприяючи таким чином надмірній концентрації ринкової сили. Четвертим 

ризиком є те, що таке спільне підприємство може мати ефект мережі, тобто 

надати материнським підприємствам антиконкурентні можливості, які 

можна використати для фрагментації внутрішнього ринку шляхом 

створення мережі паралельних спільних підприємств, всі з яких 

контролюються одними й тими ж самими материнськими підприємствами. 

Комісія повинна знайти баланс між перевагами та недоліками цих 

форм кооперації. Головною умовою надання звільнення є те, що після 

створення спільного підприємства на відповідному ринку буде збережено 

достатній ступінь конкуренції. Таким чином, справи, як правило, 

вирішуються шляхом індивідуальних рішень (або заспокійливих листів – 
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comfort letters), окрім випадків, коли спільні підприємства відповідають 

угодам, які підпадають під дію групових звільнень щодо науково-дослідної 

діяльності або спеціалізації на основі відповідних регламентів, описаних 

вище.  

Досвід, накопичений Комісією у роботі зі спільними підприємствами 

на базі концентрації, поліпшив аналіз щодо спільних підприємств з метою 

кооперації. Чим більшою є юридична та комерційна автономія спільного 

підприємства від материнських підприємств, тим більшим є ризик 

відчутного впливу на конкуренцію, проте, і більш суттєвими є переваги, які 

воно може дати. У своєму Керівництві (guidelines) щодо горизонтальних 

угод від 14 січня 2011 р. [635] Комісія вирішила застосовувати до угод, 

якими засновуються спільні підприємства з метою співробітництва 

(юридична особа та незалежне проведення комерційної політики керівними 

органами), прискорену процедуру. Регламенти групового звільнення для 

угод про науково-дослідні роботи, спеціалізацію та передачу технологій 

було адаптовано таким чином, щоб включити до них ліцензійні угоди, 

укладені в рамках спільного підприємства. 

 

4.4. Правове регулювання зловживання домінуючим становищем в ЄС 

Тенденція до утворення монополій виступає закономірним наслідком 

конкурентної боротьби в умовах ринкових відносин. На рубежі XIX–XX 

ст. ст. вперше в найбільш гострій формі виявилися проблеми, пов'язані з 

процесом загального переходу від економіки вільної конкуренції до 

переважно монополістичної економіки. 

На основі порівняльного аналізу різних теорій монополізму (П. 

Сраффа, Д. Робінсон, Г. фон Штаккельберг, Е. Чемберлен [276; 304; 313; 

318; 399; 483]) економічна наука визнає, що монополізм – об'єктивна 

тенденція у розвитку сучасного ринкового господарства, яка не виключає, 

однак, конкуренції. Перед економічною наукою і практикою постає 

завдання визначення негативних проявів у розвитку монополій і підтримки 
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умов для розвитку конкуренції. З цією метою в економічній літературі 

здійснюється спроба розрізнення понять «монополія» і «монополізація». 

Таке розмежування є важливим для здійснення антимонопольної політики. 

При чому на це наголошує й Ж.Тіроль,який обґрунтовує необхідність 

спеціального правового регулювання тих секторів економіки,де склалася 

монополістична активність його учасників [286].  

В світовій практиці використовуються різні терміни – монополізація 

ринку, ринкова влада, домінуюче становище. Багато вчених виділяють 

історично два основних типи антимонопольних законів [10; 116; 185; 191; 

267; 270; 276; 304]. Перший з них передбачає формальну заборону 

монополії, другий будується на принципі контролю за монополістичною 

діяльністю. Відповідно до ст. 1 Закону Шермана в США всі монополії є 

протиправними. Що стосується європейської моделі антимонопольного 

законодавства, то мова йде не про формальну заборону створення 

монополії та інших видів монополістичної діяльності, а про контроль 

держави з метою попередження або виключення зловживання економічною 

силою з боку превалюючих суб’єктів ринку [206, 274]. При чому 

американську модель заборони монополізації досить успішно 

охарактеризував Едвін С. Рокфеллер в своїй творчій праці 

«Антимонопольна релігія» [277]. Аналізуючи федеральне законодавство та 

практику його застосування на прикладі таких судових справ як Standart 

Oil, IBM та Microsoft, автор приходить до висновку, що ці справи 

«ілюструють неможливість відрізнити правомірну конкуренцію від 

незаконних спроб монополізації, а також символічну політичну природу 

права, що стосується монополізації» [277, 130].  

Монополія як така не може бути визнана незаконною, оскільки 

монопольне становище на ринку може бути завойоване легальним шляхом 

на основі підвищення продуктивності праці з використанням нововведень і 

т. д. У кінцевому рахунку конкуренція в сучасній ринковій економіці існує 

тільки у формі монополістичної конкуренції. Поняття ефективної, тобто 
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нецінової, конкуренції передбачає поєднання певних елементів конкуренції 

і монополії. Саме монополістична конкуренція, під якою розуміється 

конкуренція нових продуктів, технологій, способів організації виробництва 

в умовах стабільних цін, здатна підвищити ефективність діяльності 

підприємств та якість товарів, що поставляються споживачам.  

Поняття «монополізація» було вперше введено в американське 

антимонопольне право при підготовці Закону Шермана (1890 р.). 

Стурбовані зловживаннями трестів, усвідомлюючи при цьому, що їх 

діяльність часто призводить до економії внаслідок масштабів виробництва і 

вигод для споживачів, автори Закону Шермана внесли в текст лише 

заборону на монополізацію. Під цим терміном законодавці розуміли активні 

дії, спрямовані на досягнення монопольної влади і зловживання цією 

владою, які здійснюються за рахунок отримання найвищих показників 

економічної ефективності. Однак, на сьогодні більшої актуальності набуває 

необхідність визначення та правового аналізу виключень із загальної 

заборони, навіть в тому ж американському законодавстві. Так, в доктрині 

США відомим є принцип per se illegal, відповідно до якого визначається як 

незаконний будь-який горизонтальний договір незалежно від можливого 

позитивного ефекту [201]. Причому досить цікавим є той факт, що в 

швейцарському законодавстві, не дивлячись на сприйнятність в ньому 

європейської моделі «незабороненої» монополізації та контролю за 

недопущенням зловживанням домінуючим становищем, передбачений 

аналогічний принцип [206, 278]. Так само, можна навести приклад 

національного законодавства Німеччини, де також гармонійно діють два 

принципи: принцип заборони монополії (як в США) й принцип контролю за 

монополістичною практикою (як в більшості держав – членів ЄС). 

В доктрині зазначається, що принцип заборони монополії в 

американській системі правореалізації застосовується далеко не до всіх 

правочинів. Види горизонтальних угод, що розглядаються в США як per se 

illegal, обмежуються встановленням ринкових цін, розподілом ринку та 
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груповим бойкотом [201]. Так, на підтвердження цього А. Варламова 

наводить позицію, що з часом принцип заборони монополії per se стає 

неприйнятним у зв’язку з тим, що під формальну заборону підпадали угоди, 

що мали позитивний ефект для економіки та споживачів [207]. 

Інструментом, за допомогою якого вдалося пом’якшити жорстке правило 

заборони будь-якої монополії, стає правило розумності (the rule of reason). 

Причому, цей принцип, на якому побудована вся система правового 

регулювання конкуренції в Євросоюзі, почав також активно 

використовуватися в США.  

У дисертаційному дослідженні О. Галицького, присвяченого 

правовому аналізу зловживань домінуючим становищем, автор вважає, що в 

європейському законодавстві знайшла своє відображення концепція 

істотної інфраструктури [217]. Дана концепція дозволяє примусити 

господарюючий суб'єкт, що володіє необхідним для доступу на ринок 

обладнанням, інфраструктурою або ресурсом, співпрацювати з 

конкурентами, надаючи їм доступ до цих об'єктів без будь-якої 

дискримінації. 

Порушення конкуренції – це будь-які зміни конкурентного 

середовища. До таких змін можна віднести зменшення кількості 

конкурентів, обмеження самостійності їх діянь на ринку, погіршення 

якісних характеристик конкурентної боротьби (відсутність необхідності 

знижувати ціни, покращувати якість товару тощо), невикористання 

належних законних методів конкурентної боротьби, відсутність переваг у 

суб’єктів, що використовують належні методи боротьби. Джерелом такої 

шкоди конкуренції в цілому є викривлення методів конкурентної боротьби.  

Економічна теорія монополізації – арена боротьби представників до-

чиказького, чиказького і пост-чиказького підходу [51; 49]. В Європі, де 

панує неоліберальна теорія із обмеженим державним втручанням в ринкові 

механізми, саме домінування на ринку розглядається в контексті природних 

умов ринку. Однак, саме союзне законодавство встановлює можливі 
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випадки та умови недопущення зловживання домінуючим становищем, що в 

результаті призводить (або може призвести) до обмеження, спотворення або 

зникнення конкуренції на внутрішньому ринку. Антимонопольне 

законодавство ЄС не визнає протиправним саме по собі домінуюче 

положення. Цей підхід здається виправданим, оскільки в самих ринкових 

відносинах закладена можливість утворення монополій або олігополій. Сам 

інститут конкуренції передбачає прагнення суб'єктів отримати найбільший 

прибуток і зайняти найбільш вигідне становище на ринку. Тому виникнення 

монополій – природний результат розвитку ринкових відносин, який, 

звичайно, обмежує конкуренцію. Це є економічною неминучістю, і держава 

поширює заборонні заходи лише на зловживання домінуючим становищем, 

а не на сам факт заняття такого становища. Тут варто підкреслити, що 

заборони на монополістичну діяльність поділяються на ті, що спрямовані 

проти угод (узгоджених дій) суб’єктів господарювання, що обмежують 

конкуренцію, та ті, що спрямовані проти зловживання суб’єктом 

господарювання своїм домінуючим положенням. 

Примітно, що навіть юрисдикція щодо контролю за концентраціями в 

ЄС, яку Комісія отримала без внесення змін до установчих договорів, 

обґрунтовувалась факторами можливого зловживання домінуючим 

становищем в результаті структурних змін на ринку, що тягне за собою 

домінування (про даний вид юрисдикції Комісії буде вестися мова в 

наступному розділі даного дослідження).  

Варто повністю погодитись з тезою О. Шниркова про те, що 

конкурентна політика ЄС розглядає протидію антиконкурентним 

домовленостям та протидію зловживанню домінуючим становищем як 

органічні та взаємодоповнюючі елементи правового регулювання 

конкуренції на внутрішньому ринку [177, 59].  

При цьому заборонені дії та зловживання домінуючим становищем 

ведуть до обмеження конкуренції, однаково негативно впливають на 
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внутрішній ринок, мають спільні форми прояву та впливу й мають однакові 

наслідки відповідно до Регламенту 1/2003.  

Разом із тим, варто навести відмінні риси між правовим регулюванням 

антиконкурентних дій (відповідно до ст. 101 ДФЄС) та регулюванням при 

зловживанні домінуючим становищем (ст. 102 ДФЄС). Антиконкурентні дії, 

як правило, є результатом укладання угод (правочинів) різних підприємств, 

тоді як зловживання домінуючим становищем може мати місце й 

одноосібно (з боку одного підприємства), не виключаючи колективних дій. 

По-друге, достатньою ознакою угоди вважається значний вплив її на 

внутрішній ринок ЄС, тоді як критерії домінуючого становища є набагато 

жорсткішими та більш деталізованими. Й, по-третє, правове регулювання 

антиконкурентних дій передбачає можливість застосування винятків із 

встановлених заборон, тоді як в механізмах регулювання зловживання 

домінуючим становищем такі виключення відсутні. Таким чином, правова 

сфера цих двох інститутів антимонопольного права є відмінною. Однак, при 

цьому, якщо підприємство, що займає домінуюче становище, укладає угоду, 

що обмежує конкуренцію на ринку, порушуються одночасно дві сфери 

правового регулювання конкуренції в ЄС.  

Згідно з визначенням, що дається ЮНКТАД, домінуюче становище на 

ринку означає таку ситуацію, коли будь-яке підприємство, що діє або 

самостійно, або спільно з кількома іншими підприємствами, володіє 

можливістю контролювати відповідний ринок конкретного товару або 

послуги або групи товарів або послуг. При встановленні поняття 

домінуючого становища в теорії виділяють три основні критерії – 

суб’єктивний, часовий та кількісний [268, 70]. Суб’єктивний критерій 

передбачає наявність у господарюючого суб’єкта можливості впливати на 

стан конкуренції завдяки впливу як на умови обороту товару, так й на самих 

конкурентів шляхом їх усунення з ринку або недопущення їх на ринок. 

Часовий критерій об’єктивно необхідний для проведення аналізу стану 

конкуренції на товарному ринку, оскільки склад господарюючих суб’єктів 
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та розмір частки на товарному ринку кожного з них із спливом часу можуть 

змінюватися. Кількісний критерій доповнює суб’єктивний, визначаючи 

розмір частки господарюючого суб’єкта або суб’єктів на ринку, при 

досягнення якої презюмується можливість впливу на стан конкуренції.  

В Договорі про проведення узгодженої антимонопольної політики 

2000 р. [553] також було дане визначення домінуючого положення, під яким 

розуміється виключне положення суб'єкта господарювання на товарному 

ринку, що дає йому змогу самостійно або спільно з іншими суб'єктами 

господарювання диктувати умови споживачам та/або конкурентам, 

ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам господарювання чи іншим 

чином обмежувати конкуренцію. 

Узагальнюючи доктринальні точки зору та загальний огляд тенденцій 

до її застосування, варто зробити наголос на наступному. У доктрині існує 

два підходи до домінуючого положення. Відповідно до одного з них, сама 

по собі домінуюча позиція вважається неправомірною [277]. Реалізація 

даного підходу на практиці призводить до створення юридичних перешкод 

для зростання підприємств до таких масштабів, коли їх положення стає 

домінуючим. Підприємства, що вже досягли домінуючого положення, 

піддаються спеціальним заходам для зміни цієї ситуації – заходам щодо 

реструктуризації. Відповідно до другого підходу саме по собі домінуюче 

положення не є неправомірним, – неправомірно тільки зловживати таким 

становищем. Однак домінуюче положення робить підприємство об'єктом 

більш пильної уваги контролюючих органів, оскільки створює об'єктивну 

можливість для придушення конкуренції.  

Антимонопольне право ЄС будується на підставі другого підходу. У 

практиці Суду ЄС була сформульована позиція, згідно з якою домінуюче 

становище підприємства саме по собі не є неправомірним, але накладає на 

підприємство обов'язок утримуватися від поводження, що порушує 

конкуренцію на території внутрішнього ринку.  
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В ст. 102 ДФЄС міститься загальне правило щодо заборони будь-

якого зловживання збоку одного або кількох суб’єктів підприємницької 

діяльності їхнім домінуючим становищем на внутрішньому ринку або на 

значній його частині через те, що такі дії можуть негативно позначитись на 

торгівлі між державами-членами. Суб’єкти підприємницької діяльності, які 

мають більшу в порівнянні з іншими частку ринку й значний обіг капіталу, 

можуть набагато краще використовувати своє становище для послаблення 

конкуренції та посилення власних позицій на ринку. 

Саме поняття домінуючого становища в ДФЄС не визначено. 

Визначення, що його дав Суд ЄС у справі United Brands, постійно цитується 

у більшості рішень Комісії та Суду ЄС щодо застосування ст. 102 ДФЄС. 

Суд ЄС визначив, що це є «положення, яке дозволяє підприємству, що його 

займає, використовувати свій економічний потенціал для того, щоб 

перешкоджати ефективній конкуренції на ринку відповідних товарів та 

послуг і діяти в значній мірі незалежно від конкурентів, клієнтів і, нарешті, 

від споживачів» [692].  

Визначення домінуючого положення згідно з правом ЄС дала й 

Комісія в рішенні у справі Continental Can: «підприємства займають 

домінуюче положення в тих випадках, коли вони володіють владою вести 

себе незалежно, що дозволяє їм діяти, не зважаючи на їхніх конкурентів, 

покупців і продавців. Це такий стан, в якому вони, з причини їх ринкової 

частки або їх ринкової частки разом з володінням технічними знаннями, 

сировинними ресурсами або капіталом, мають владу встановлювати ціни або 

контролювати виробництво або розподіл значної частини відповідної 

продукції [704]». 

Суд ЄС дещо пізніше підтвердив та розширив це визначення у справі 

Hoffman – La Roche у 1979 році: «Господарюючий суб'єкт з дуже високою 

ринковою часткою, що підтримується тривалий час, який є неминучим 

торговим партнером – оскільки інші постачальники з більш низькою 

ринковою часткою не здатні замістити його постачання для покупців, – і 
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завдяки цьому отримує свободу дій, яка характерна тільки для домінуючого 

продавця» [709].  

Варто відмітити ще одне офіційне визначення «домінування», яке 

дала Комісія в рекомендаційному документі щодо попереднього 

запровадження Повідомлення про застосування ст. 102 ДФЄС – discussion 

paper [647]. В документі відзначається, що поняття «домінування» 

складається з трьох основних взаємопов’язаних елементів (п. п. 21–23): «(а) 

має бути становище економічної сили на ринку, що (б) робить неможливим 

дії підприємств у встановленні ефективної конкуренції та (в) надає 

можливості для таких підприємств вести себе помітно незалежно». Варто 

надати роз’яснення цим трьом елементам. По-перше, домінування існує 

тільки у прив’язці до відповідного ринку, воно не може існувати 

абстрактно. Це також означає, що підприємство або самостійно або разом з 

іншими підприємствами повинно мати лідируючі позиції на цьому ринку в 

порівнянні з його конкурентами. Другий і третій елементи стосуються 

взаємозв'язку між положенням економічної потужності відповідного 

підприємства і конкурентного середовища та процесу, тобто те, яким чином 

підприємство і інші гравці ринку мають діяти і взаємодіяти на ринку. 

Домінування являє собою здатність запобігати ефективній конкуренції, що 

підтримується на ринку, і можливість діяти до помітного ступеня незалежно 

від інших гравців. В справі Hoffmann-La Roche підкреслювалось, що 

ключовим в домінуванні стає поняття «незалежності», що стає його 

особливістю [709], яке пов’язано з рівнем конкурентних перешкод.  

Узагальнюючи поняття домінування на ринку, слід відзначити, що 

воно формується із сукупності таких ознак як володіння високою ринковою 

часткою, що підтримується протягом тривалого часу; нездатність учасників 

з більш низькою ринковою часткою до заміщення джерела поставок; умова, 

при якій ринкова влада суб’єкта надає суб’єкту здатність впливати на 

параметри рівноваги в односторонньому порядку. 
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Саме здатність діяти незалежно від конкурентів, клієнтів та 

споживачів є істотною відмінною рисою цього поняття. Крім того, і Комісія, 

і Суд ЄС при визначенні домінуючого становища звертають особливу увагу 

на те, наскільки ефективно підприємство перешкоджає входженню на ринок 

конкурентів, якою є його частка ринку, якими є його економічний потенціал 

і доступ до ринку капіталів. 

Для застосування ст. 102 ДФЄС необхідно, щоб зловживання 

домінуючим становищем впливало на торгівлю між державами-членами. 

Аналогічна вимога міститься й в ст. 101. Розкривається воно подібним 

чином щодо обох статей, однак необхідно зауважити, що при застосуванні 

ст. 102 необхідний вплив на торгівлю випливає з безпосереднього впливу на 

конкурентні умови в рамках єдиного ринку. Для встановлення факту, чи 

займає підприємство домінуюче становище, необхідно розглянути ряд 

взаємопов'язаних питань, про що детальніше буде вестися мова далі. По-

перше, повинно бути виявлено реальне домінування, і для цієї мети ринок 

аналізується за трьома параметрами: товарного ринку, географічним і 

часовим. 

Зі плином часу Суд ЄС та Комісія постійно удосконалюють 

процедури застосування ст. 102 ДФЄС до підприємств, які домінують на 

ринку. Варто виділити справу Astra Zeneca [747] як одну з еволюційних в 

даному аспекті. Одна з найбільш цікавих особливостей цієї справи полягає в 

тому, що до цього Суд ЄС розглядав лише ситуації, коли права 

інтелектуальної власності були придбані підприємствами законно, але 

використовувалися з метою порушення правил конкуренції (як то в справах 

Magill [778], Microsoft [739]).  

Останніми гучними справами щодо зловживання домінуючим 

становищем стають розпочаті Комісією розслідування проти Самсунг на 

початку 2012 р. та проти Газпрому в вересні 2012 р.  

Як у Суді ЄС, так і в Комісії, розгляд питань зловживання 

домінуючим становищем проходить зазвичай дві стадії. На першій 
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встановлюється відповідний ринок, а на другій оцінюється положення 

підприємства на цьому ринку. Насправді ці дві стадії не можуть бути 

ізольовані одна від одної. Згідно зі ст. 102 ДФЄС має бути вирішено ще 

одне питання: якщо підприємство займає домінуюче положення, то 

наскільки істотною виявляється його частка на ринку? Контроль за якоюсь 

частиною ринку може проводитися тільки щодо поставок певного виду 

товарів чи послуг. Тому й важливо встановити товарний ринок або ринок 

послуг. Як було встановлено Судом ЄС у справі Continental Can, визначення 

ринку має суттєве значення для оцінки домінуючого становища, оскільки 

«умови конкуренції можуть бути досліджені лише за результатом розгляду 

характеристик товарів, що користуються найбільшим попитом і обмежують 

надходження на ринок інших товарів, що можуть бути взаємозамінними» 

[704]. Комісія ЄС також вважає, що «... виділення об'єкта ринку дозволяє 

встановити простір, в межах якого діють певні умови конкуренції і 

передбачувана домінуюча фірма». 

Для узагальнення факторів, що спричиняють можливий домінуючий 

стан на ринку та можливе зловживання ним, можна представити основні 

послідовні тести, якими керується Комісія. По-перше, Комісії необхідно 

встановити відповідний ринок (товарний, географічний, а можливо, й 

часовий); по-друге, встановити, що дане підприємство постійно володіє 

важливою долею на цьому ринку; по-третє, встановити невелику 

ймовірність того, що існуючі або потенційні конкуренти зможуть похитнути 

його становище; й по-четверте, встановити та переконатися в тому, що 

домінуюче становище існує в межах внутрішнього ринку або його суттєвої 

частини.  

На відміну від українського законодавства, в ЄС не існує закріплених 

певних математичних (фінансових та вартісних) критеріїв визначення 

домінування. У кожному конкретному випадку беруться до уваги багато 

критеріїв, на підставі яких приймається рішення. Однак частка ринку, 

контрольована монополістом, повинна бути досить великою.  
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Для визначення наявності домінування слід встановити існування 

відповідного ринку (relevant market): товарного, географічного або 

тимчасового, існуючого для даного виду товару або послуги. Наявність на 

ринку великого підприємства зовсім не означає, що воно займає домінуюче 

положення. Підприємство утримує домінуюче положення, якщо воно може 

діяти на ринку даного товару незалежно від конкурентів. Інакше кажучи, 

підприємство займає домінуюче положення, якщо має на ринку «владу». 

Кількісно виміряти цю владу важко. Частка ринку, що належить 

підприємству, служить першим показником домінування на ринку. Якщо 

підприємство має відносно малу частку ринку, то його положення, 

природно, не може бути домінуючим. 

Підприємства, що володіють статутною монополією, займають 

домінуюче становище. Той факт, що монополія надається статутом, не 

звільняє від застосування ст. 102 ДФЄС. Якщо статутна монополія відсутня, 

частка ринку є важливим елементом при визначенні того, чи займає 

підприємство домінуюче становище. Однак, ні в якому разі частка ринку не 

є виключним фактором. 

У справі Hoffmann–La Roche [709], яка відома також як «справа про 

вітаміни» Суд ЄС встановив, що підприємство, яке володіє дуже великою 

долею ринку та зберігає її протягом певного періоду завдяки обсягу 

виробництва або постачання, стає «неминучим торговим партнером» своїх 

потенційних покупців і на цій підставі може скористатися свободою дій, що 

характеризує домінуюче становище. Суд ЄС постійно наголошує, що 

стабільність торгових відносин на відповідному ринку є суттєвою 

складовою визначення домінування. У цій справі Суд ЄС виділив кожний 

вітамін у окремий безпосередній товарний ринок, бо жоден з вітамінів не 

можна було замінити на інший. В даній справі Суд ЄС також установив, що 

для деяких вітамінів частка ринку від 75 до 87 % на період до трьох років 

відповідала домінуючому становищу. У тій же справі для деяких інших 

вітамінів частка ринку між 63 та 66 % протягом трьох років дозволяла 
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зробити висновок про наявність домінуючого становища за умови, що 

частка ринку решти конкурентів складала від 14 до 6 %. У тій же справі для 

інших вітамінів Суд ЄС вирішив, що частка ринку 47 % на 

олігополістичному ринку, де найближчі конкуренти контролювали 

відповідно 27 %, 18 % та 7 % ринку, повністю розв'язувала руки La Roche 

при визначенні його позиції щодо конкурентів і забезпечувала йому, таким 

чином, домінуюче становище. Але, все в тій же справі, Суд ЄС не прийшов 

до висновку про наявність домінуючого становища відносно ринку вітаміну 

В3 тільки на тій підставі, що за три роки частка ринку La Roche зросла з 

29 % до 51 % за вартістю та з 19 % до 51 % за обсягом. 

У справі AKZO [705] Суд ЄС установив презумпцію домінування, 

якщо підприємство володіє часткою ринку більше, ніж 50 % протягом 

періоду більшого ніж три роки. У справі Michelin [695] частку ринку у 

розмірі 57–65 %, з урахуванням частки найближчих конкурентів у розмірі 

4–8 %, було прийнято за явну ознаку домінування компанії Michelin. У 

справі United Brands [692] Комісія вирішила, що частка ринку у розмірі 40–

45 %, яка в багато разів перевищує рівень решти конкурентів, суттєво 

впливає на прийняття рішення. У справі Tetra Pak (II) [757] Комісія, однак, 

прийняла рішення, що частка ринку 47 % для асептичних картонних 

коробок та 52 % для установок для наповнення не була достатньою за 

певних обставин, щоб зробити висновок про домінуюче становище на двох 

зазначених ринках. 

У своєму Повідомленні щодо визначення відповідного ринку [617] 

Комісія оперує методами розрахунку ринкової частки. Практично, при 

ринковій частці менше 30 % важко прийняти рішення про домінуюче 

становище. При обсязі між 30 та 40 % все ще існують великі сумніви і треба 

взяти до уваги інші аспекти, зокрема, стабільність ринкової частки протягом 

кількох років, характер ринку – олігополістичний або конкурентний, та 

частки ринку найближчих конкурентів. Якщо підприємство володіє на 
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певній території 60 % ринку певних товарів, то його найвірогідніше буде 

визнано домінуючим.  

Економічна теорія не може запропонувати точних правил визначення 

частки ринку для домінування фірми. Якщо кожна фірма має малу частку на 

ринку, то малоймовірно, що якась із фірм домінує на ньому, навіть якщо є 

високі бар'єри входження до ринку. Разом з тим, слід враховувати, що частка 

ринку не може служити єдиним фактором оцінки ступеня його 

монополізації. Поряд з часткою ринку використовуються і такі показники як 

прибутковість (або ступінь ефективності діяльності фірми), еластичність 

попиту та пропозиції, кількість конкурентів, умови виходу на ринок. З усіх 

перерахованих факторів переважаючим часто виступає фактор умов для 

виходу на ринок або «бар'єри» для виходу на ринок і можливі реакції 

суперників. 

Для цих цілей існує безліч критеріїв, основним з яких в ЄС є тест на 

взаємозамінність, причому не тільки з боку попиту, а і з боку пропозиції. Це 

означає, що оцінці підлягає не тільки еластичність попиту, тобто готовність 

покупця при зміні обстановки на ринку замінити покупку одного товару 

іншим зі схожими властивостями і характеристиками, але і можливість 

продавця запропонувати покупцям взаємозамінний товар. 

У практиці роботи Комісії та Суду ЄС була сформульована і 

використовується теорія необхідних можливостей (essential facilities) [126; 

529]. Відповідно до цієї теорії критерієм домінуючого становища є наявність 

у підприємства інфраструктури чи інших засобів, можливостей, що 

дозволяють йому реально усунути конкурентів з ринку шляхом 

недопущення до цих засобів. Іншими словами, необхідними є кошти, 

контроль за якими дозволяє встановити і ефективно утримувати контроль 

над ринками [227, 404]. Комісія розробила політику сприяння 

демонополізації та лібералізації таких секторів як телекомунікації, ринки 

енергії та транспорт. Традиційно ці сектори розглядалися як природні 

монополії суб'єктів господарювання, що займалися ними поряд з іншими 
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секторами завдяки дуже розвиненій інфраструктурі. Для створення 

конкуренції в цих галузях новим провайдерам послуг треба було надати 

доступ до такої інфраструктури (лінії та кабелі зв'язку, мережі 

енергопостачання, залізничні лінії, устаткування портів та аеропортів, 

нафтопроводи тощо) у такій мірі, щоб запобігти їх дублюванню. У зв'язку з 

цим стало зрозумілим, що запобігання доступу до інфраструктури для 

конкурентів може розглядатися як зловживання з боку власника такої 

інфраструктури [347, 1031].  

Першим випадком застосування цієї доктрини стала справа Sealink 

[667]. Компанія Sealink володіла портовим устаткуванням та експлуатувала 

його в Холіхед, звідки вона надавали поромні послуги до Ірландії. Компанія 

– конкурент з надання поромних послуг, поскаржилася, що Sealink 

використовувала портове устаткування таким чином, щоб максимально 

погіршити якість власних послуг. Комісія вирішила, що, на перший погляд, 

це був випадок зловживання ненаданням суттєвої можливості та приписала 

тимчасові заходи. 

Цю доктрину було розвинуто в ряді подальших справ (Tierce 

Ladbroke, Oscar Bronner [706] тощо). Обмеження прав власності, що 

маються на увазі при забороні відмови в доступу до суттєвої можливості, 

допускається тільки в дуже обмежений спосіб. Суттєвість оцінюється 

стосовно неможливості дублювати можливості. Це може мати місце 

внаслідок фізичної неможливості (залізничні колії, портові споруди) або 

економічної неможливості (вартість створення національної системи 

розповсюдження, як у справі Bronner [706]). Крім того, відмова у доступі 

повинна робити конкуренцію неможливою або економічно дуже невигідною 

[347, 1032]. 

Домінуюче положення повинно бути не короткочасним, а 

довготривалим. В рішенні у справі Michelin (1983 р.) [695] Суд ЄС вказав, 

що конкуренція проявляє себе через досить тривалий час, який можна 

визначити як час, необхідний для будівництва нового підприємства з 
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випуску конкурентної продукції. Наслідком довготривалого домінування на 

ринку є, звичайно, поява такої важливої ознаки монополізованого ринку як 

наявність перешкод до доступу на нього. 

Для характеристики домінування на ринку також важливі й інші 

фактори, зокрема наявність перешкод (бар'єрів) для доступу на ринок та 

інші.  Це можуть бути юридичні перешкоди, пов'язані з законодавством, або 

з правами інтелектуальної власності, як у справі Tetra Pack (I) [753], де 

придбання ексклюзивного патенту та ліцензії на ноу-хау було розцінено як 

фактор, що свідчить про домінування. Юридична монополія не є синонімом 

монополії економічної. Однак, патент або портфель патентів можуть 

сприяти створенню домінуючого становища. Ймовірність такого розвитку 

щодо торгової марки менша, за винятком випадку знаменитої торгової 

марки, яка користується великою довірою населення. Що стосується 

авторських прав, то у ряді випадків Суд ЄС установлював, що об'єднання, 

яке накопичувало авторські права, набувало домінуючого становища. 

Використання авторського права на щотижневі ТВ-програми власниками 

прав було розцінено як зловживання домінуючим становищем (cправa 

Magill [778]). 

До інших факторів відносяться: 

 найсучасніша технологія, що сприяє послабленню домінуючого 

становища конкурентами (цей фактор особливо вагомий у 

високотехнологічних галузях, у традиційних галузях він менш важливий); 

 участь підприємства у потужній економічній групі; 

 публічна природа підприємства (а саме той факт, що ст. 106 ДФЄС 

проголошує розповсюдження дії ст. 102 на державні підприємства та 

підприємства, яким державами-членами надано ексклюзивні або спеціальні 

права); 

 масове виробництво; 

 система вертикальної інтеграції та розповсюдження, доступна 

підприємству. 
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Важливо відмітити, що критерії визначення присутності домінування 

застосовуються також до процедури контролю за концентрацією, про що 

детальніше буде йтися в наступних розділах даної дисертації.  

Незважаючи на неабиякий вплив домінуючих підприємств на ринок, 

саме їх існування не суперечить цілям внутрішнього ринку Євросоюзу, 

лише зловживання домінуючим становищем, що може вплинути на 

торгівлю між державами – членами ЄС, заборонено конкурентним правом 

Євросоюзу.  

Зловживання домінуючим становищем характеризується двома 

типовими особливостями, які полягають в ослабленні конкуренції в 

результаті домінуючого становища якогось підприємства, тобто через його 

присутність на відповідному ринку та його розміри, та в агресивній 

поведінці такого підприємства, результатом якої є перешкода існуванню або 

поліпшенню існуючого рівня конкуренції. 

Ст. 102 ДФЄС не забороняє домінувати на ринку, проте забороняє 

зловживати таким становищем. Повторимося, що звинувачувати 

підприємство у домінуючому становищі є неприпустимим. Більш того, для 

застосування ст. 102 ДФЄС необхідно, щоб це зловживання впливало на 

торгівлю між державами-членами. 

Стаття 102 ДФЄС наводить приклади зловживання домінуючим 

становищем, яке може полягати:  

 у прямому чи опосередкованому нав’язуванні несправедливих цін 

купівлі чи продажу та нав’язуванні інших несправедливих умов торгівлі; 

 у обмеженні виробництва, ринків і технічного розвитку на шкоду 

потреб споживача; 

 у застосуванні неоднакових умов при укладанні рівноцінних угод з 

іншими торговельними партнерами, що ставить їх у конкурентно невигідну 

позицію;  

 у вимогах, щоб укладання контрактів залежало від прийняття 

іншою стороною додаткових зобов’язань, які за своїм характером чи 
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відповідно до торговельної практики, не мають відношення до предмета 

таких контрактів.  

Цей перелік не є вичерпним [347, 1024]. Вказані види порушень є 

зловживанням у вигляді антиконкурентної поведінки. Хоча домінуюче 

становище не є порушенням жодних норм, Суд ЄС відмітив, що 

підприємство, що займає таке становище, має спеціальне зобов’язання не 

допустити таку поведінку, яка погіршує не викривлену конкуренцію на 

спільному ринку (справа Michelin [740]).  

За аналогією із аналізом антиконкурентної поведінки суб’єктів 

господарювання, що підпадає під дію ст. 101 ДФЄС, можна виділити два 

типи зловживання. По-перше, горизонтальне зловживання, що полягає в 

такій діяльності підприємств, яка знаходиться на одному виробничому 

рівні, що зменшує рівень конкуренції або заважає їй шляхом виключення з 

ринку існуючих або потенційних конкурентів. По-друге, вертикальне 

зловживання, що характеризується експлуатацією домінуючого становища 

та полягає у несправедливому або безпідставному ставленні до тих, хто 

залежить від монополіста у постачанні або купуванні товарів чи послуг. 

Аналізуючи практику застосування ст. 102 ДФЄС Комісією та Судом 

ЄС можна прийти до висновку, що чітку класифікацію та типологію 

можливих зловживань домінуючим становищем встановити досить важко. 

Ст. 102 ДФЄС містить лише орієнтовний напрям можливих категорій 

зловживань. І в кожному конкретному випадку варіативність поведінки 

підприємств, що домінують на ринку, може бути різною. До 2009 р. 

наявними були лише доктринальні узагальнення та були наведені різні 

класифікації такими вченими й практиками як Р. Віш, А. Корах, Д. Монті 

[126; 347; 424; 454; 529] тощо. З метою узагальнення напрацьованої 

практики аргументувань Комісією у порушених справах стосовно 

зловживання домінуючим становищем Комісія в 2009 р. видає 

рекомендаційний документ – Повідомлення – Керівництво (Guidelines) 

щодо застосування пріоритетів ст. 82 (нині ст. 102 ДФЄС) в сфері 
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зловживання домінуючим становищем підприємствами [634]. Знову ж таки, 

як свідчить практика, Комісія звертається до актів м’якого права (soft law) 

для визначення власних адміністративних рамок проведення розслідувань в 

сфері зловживання домінуючим становищем. Цей документ містить основні 

пріоритети правозастосування нинішньої ст. 102 ДФЄС до поведінки 

підприємств, що займають домінуюче становище. Документ призначений 

для забезпечення більшої ясності і передбачуваності щодо загальних рамок 

аналізу Комісією того, чи слід порушувати справи відносно різних форм 

поведінки підприємств, а також для надання інформаційної підтримки 

самим підприємствам для кращої оцінки того, наскільки певна поведінка 

може призвести до втручання Комісії відповідно до статті 102.  

В Повідомленні по суті міститься узагальнення судової практики та 

правозастосування самою Комісією. Так, по-перше, ще раз визначається 

саме домінування на ринку, під яким розуміються такі позиції економічної 

потужності, якими користуються підприємці, що дозволяють їм запобігати 

ефективній конкуренції, створеної і підтримуваної на відповідному ринку, 

шляхом надання їм можливості вести себе з помітною мірою незалежно від 

своїх конкурентів, своїх клієнтів і в кінцевому рахунку споживачів [634]. 

Причому Комісія уточнює, що підприємство, яке здатне на підвищення цін 

на рівень вище за конкурентні протягом значного періоду часу і не має 

ефективних конкурентних обмежень, тим самим у цілому може 

розглядатися як домінуюче. «Значний період часу» Комісія визначає як 

двохрічний період. У цьому зв'язку, вираз «збільшення ціни» включає право 

на збереження ціни вище конкурентного рівня і використовується для 

короткого позначення різних способів, в яких параметри конкуренції – такі 

як ціни, виробництва, інновації, різновиди чи якості товарів або послуг – 

можуть впливати на користь підприємства, що домінує, і на шкоду 

споживачам. 

Повідомлення класифікує основні можливі зловживання домінуючим 

становищем. Так, воно виділяє основні чотири категорії зловживань: 
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ексклюзивні правочини (ексклюзивне придбання, умовні знижки), 

нав’язування та зобов’язуюче комплектування, хижацькі (експлуататорські) 

умови та відмови в постачанні. Ще раз слід звернути увагу, що ця 

класифікація є умовною, однак узагальнює практику правозастосування.  

Варто розглянути ці категорії зловживань детальніше із прикладами їх 

застосування у відповідних судових справах.  

Першою категорією зловживань є укладання ексклюзивних 

правочинів (Exclusive dealing). Підприємство, що домінує, може схиляти 

своїх конкурентів до ексклюзивних зобов’язань, включаючи закупівлі чи 

продаж та знижки й уцінки. Саме така категорія зловживань, на думку 

Комісії, буде спонукати її до інтервенції стосовно визначення правомірності 

укладених ексклюзивних угод. 

Серед цієї групи правочинів слід виділити можливості встановлення 

експлуататорських цін або експлуататорських умов. За цих умов ціни 

можуть бути надто низькими (демпінг) або надто високими (експлуатація, 

надприбуток). У справі 26/75 General Motors Суд ЄС відмінив рішення 

Комісії, встановивши недостатність доказів про високі ціни. Суд ЄС 

констатував, що повинен існувати зв'язок між ціною продажу та 

економічною вартістю відповідного товару. Якщо ціна набагато вище такої 

вартості, можна зробити припущення про зловживання, однак у даному 

випадку Комісія не обґрунтувала таке припущення. Комісія застосувала цей 

метод у наступній справі United Brands [692]. Проте, Суд ЄС знов скасував 

її рішення, тому що економічний аналіз цін виробництва та 

розповсюдження United Brands, що його виконала Комісія, не був достатньо 

точним для визначення факту дійсного існування високих цін. Існує 

тенденція використання цього випадку, коли встановлення надмірних цін 

справляє негативний ефект на внутрішній ринок, наприклад, коли власник 

суттєво важливої послуги вимагає надвисоку ціну за її надання. 

До цієї категорії зловживань слід віднести такі дії підприємств як 

знижки та уцінки, що являють собою такі методи, які можуть спричиняти 
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зобов'язуючий та антиконкурентний результат та перетворюватись на 

зловживання. У справі Hoffmann La Roche [709] надання «транскордонної» 

знижки покупцям усього набору вітамінів було визнано зловживанням, 

оскільки таким чином покупців переконували не купувати в інших 

виробників будь-яких вітамінів. Це ще більше послабляє структуру ринку, 

що вже постраждала через наявність домінуючого становища. Аналогічно, у 

справі Michelin [695; 740] уцінки залежно від обсягу річної реалізації 

дистриб'ютора покришок за попередній рік було визначено як зловживання. 

Дистриб'ютор отримував знижку за продаж у попередньому році тільки у 

випадку, коли він виконував встановлені обсяги продажу на поточний рік. 

Базовий період було визнано надто великим, і таким чином, стаття про 

знижку не дозволяла дистриб'юторам шукати інші джерела постачання. 

Однак головну критику викликало те, що компанія застосовувала різний 

підхід до однакових результатів, оскільки різниця в знижках для різних 

дистриб'юторів незалежно від аналогічних комерційних досягнень протягом 

попереднього року не мала логічного обґрунтування. 

Другою категорією зловживань є нав’язування та зобов’язуюче 

комплектування при поставках товарів чи послуг від підприємства, що 

домінує. В цьому зв’язку слід виділити такі додаткові зобов’язуючі умови, 

що їх може встановлювати підприємство, що домінує, які не стосуються 

основного контракту. Типовим прикладом є постачання необхідного товару 

під умовою придбання покупцем також і супутнього товару. У справі Hilti 

[743] компанія зазвичай зобов'язувала покупців спеціальних інструментів 

для гвіздків купувати також відповідні обойми (набори) для гвіздків. 

Кількість проданих гвіздків завжди строго відповідала кількості наборів. 

Хоча компанія надавала знижки на ці два товари, вона відмовлялася 

поставляти їх конкурентам та намагалася змусити дистриб'юторів 

застосовувати таку ж практику. Hilti також відмовлялася виконувати 

післяпродажні гарантійні зобов’язання, якщо пістолети використовувалися з 

обоймами інших виробників. Комісія звинуватила компанію в зловживанні 
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домінуючим становищем. Hilti виправдовувала свою поведінку 

міркуваннями безпеки. Суд ЄС не погодився з цим аргументом й визначив, 

що цей обов'язок лежить у першу чергу на державних органах, тому 

приватні підприємства не повинні боротися з небезпекою, властивою цьому 

типу товарів, вдаючись до подібних заходів.  

Іншим прикладом може слугувати справа Tetra Pack (II) [757] покупці 

устаткування для наповнення картонних коробок були зобов'язані купувати 

також коробки Tetra Pack. Не було прийнято до уваги аргумент, що це було 

необхідно з причин охорони здоров'я, беручи до уваги ризик заповнення 

коробок молоком при кімнатній температурі. Зобов'язуюча вимога 

представляла собою зловживання згідно з принципом пропорційності. 

Умову, що зобов'язувала покупців звертатися до Tetra Pack з приводу 

обслуговування (включаючи закупку компонентів), було визнано 

зловживанням. 

Третьою категорією зловживань є хижацькі (експлуататорські) умови. 

В цій категорії слід виділити грабіжницьке та дискримінаційне 

ціноутворення. За умов грабіжницького ціноутворення діють спеціальні 

ціни нижче собівартості, спрямовані проти одного або більше конкретних 

конкурентів з метою витіснення їх з ринку. Складність полягає у вирізненні 

таких випадків від законної цінової конкуренції, включаючи знижки та 

уцінки. Двома прикладами одіозних справ є Akzo [734] та Tetra Pak (II) 

[757]. У справі Tetra Pak (II) [757] Комісія встановила, що в Італії існувала 

практика "грабіжницького" ціноутворення при продажу асептичних 

картонних коробок. Впродовж семи років здійснювався продаж на постійно 

збитковому рівні цін. Єдиним розумним поясненням такої поведінки було 

існування стратегії вилучення з ринку небагатьох конкурентів, що 

залишилися [347, 1040]. 

Одним із уразливих моментів виявлення зловживання домінуючим 

становищем є можливе дискримінаційне ціноутворення. Даний принцип за 

своєю суттю є дозволеним, відповідно до якого підприємства встановлюють 
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різний рівень цін на ті ж самі товари на основі комерційних міркувань 

(напр., довіра покупців або якість продукції, що пропонується). 

Дискримінація за національною ознакою покупця може, навпаки, 

представляти собою зловживання, як це було встановлено в справі United 

Brands [692]. United Brands звичайно продавала своїм європейським 

покупцям банани, доставлені в Роттердам та Бремерхавен, за різними 

цінами. Продукти продавалися на умовах FOB, таким чином, вартість 

доставки, митні збори та інші податкові сплати не впливали на ціну. United 

Brands виправдовувала різницю в цінах неоднаковим рівнем роздрібних цін 

у різних країнах-членах. Проте, Суд ЄС підтримав думку Комісії, згідно з 

якою така поведінка порушувала вимоги ст. 102 ДФЄС. Диференціація на 

базі національності покупців підсилила результати перешкоди вільному 

розповсюдженню бананів на спільному ринку. Така поведінка носила 

характер зловживання в тій мірі, в якій вона була спрямована на збереження 

роздільних внутрішніх ринків країн-членів. 

Як стає очевидним після аналізу справи Irish Sugar [742], коли 

вирішуючи питання про законність дискимінаційного (іншими словами 

вибіркового) ціноутворення, Комісія та Суд ЄС беруть до уваги факт того, 

чи була направлена дана політика на усування конкурента з ринку [347, 

1040]. Причому це було офіційно підтверджено ще у справі Campaigne 

Maritime Belge [780]. В цій справі було звинувачено лінійну конференцію у 

зловживанні нею своїм домінуючим становищем у зв’язку з тим, що вона 

встановлювала нерівні дискримінаційні ціни на користування маршрутами 

до Африки.  

Четвертою категорією зловживань є відмови в постачанні, що за 

своєю суттю було визначено як зловживання, за винятком випадку, коли 

існують об'єктивні причини для відмови. Зловживанням є також факт 

залежності постачань від умов, що спрямовані на забезпечення контролю 

виробництва або збуту продукції. Показові у цьому відношенні справи 

Commercial solvents [775], United Brands [692] (у цій справі Суд ЄС вирішив, 
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що не було достатньої підстави для відмови постачати банани датському 

оптовому торговцю) та Telemarketing (справу присвячено способу реклами, 

коли по телебаченню показують номер телефону, за яким можна отримати 

інформацію стосовно конкретного товару та передати замовлення на його 

придбання. Бельгійський Центр Телемаркетингу мав намір надати свої 

номери телефонів та персонал для відповіді на дзвінки, однак трансляційна 

компанія RTL висунула умовою для прийняття цієї форми реклами, що 

номер телефону повинен належати її рекламному філіалу в Бельгії, 

виключивши номери Бельгійського Центру. Суд ЄС підтримав точку зору 

Комісії про наявність зловживання, оскільки для такої відмови не було 

розумних економічних підстав).  Відмова у постачанні лежить в основі 

одного з найбільш суперечливих аспектів антимонопольного права ЄС – 

доктрини суттєвих можливостей (essential facilities doctrine),про яку йшлося 

вище.   

Варто виділити ще одну групу зловживань, яка, натомість, не 

окреслена окремо в названому вище Повідомленні комісії, однак на 

практиці зустрічається доволі часто. Із врахуванням розвитку науково-

технічного прогресу набуває все більшої актуальності належний захист прав 

інтелектуальної власності. Саме зловживання правами інтелектуальної 

власності може становити одне із порушень антимонопольного права. Так, 

наприклад, реєстрація двох торгових марок з метою поділу ринку, відмова 

надати ліцензію, зловживання товариств, що володіють правами на багато 

об’єктів інтелектуальної власності. Наприклад, у справі Magill [778] або 

Radio Teflis Eirean позивачі, використовуючи своє авторське право на 

щотижневі телевізійні програми, унеможливили запровадження в Ірландії 

нового товару – щотижневого журналу з програмами всіх ТВ-каналів, що 

транслювалися на цій території. З точки зору права ЄС така відмова 

виходить за рамки необхідного для застосування авторського права по суті, 

що полягає у винагороді творчої діяльності автора. Суд Європейських 

Співтовариств підтримав заходи, приписані Судом Першої Інстанції, що 
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власники авторських прав (компанії, що транслюють) повинні надати у 

розпорядження будь-якої третьої особи на її вимогу тижневі програми в 

обмін на справедливу сплату (ліцензія на право). Справу Magill [778] можна 

розглядати також як перший випадок, коли було застосовано доктрину 

суттєвих можливостей щодо товару, який нетривалий час знаходиться на 

ринку, а саме щотижневого журналу, що представляв собою продукт, 

створення якого було неможливо внаслідок перешкод з боку власників 

авторських прав.  

У справі 238/87 Volvo/Veng  Суд ЄС вирішив, що згідно з 

обставинами справи, відмова компанії Volvo надати ліцензію про право на 

конструкцію, що захищає деталі корпусу її автомобілів, треба розглядати як 

зловживання. Суд ЄС навів приклади трьох справ, у яких така відмова була 

рівнозначна зловживанню: необґрунтована відмова надання компонентів 

незалежним компаніям з ремонту, встановлення цін компонентів на 

надзвичайно високому рівні, припинення виробництва компонентів для 

моделей автомобілів, які все ще широко застосовуються. 

Так само можна назвати справу Microsoft [739], в якій підприємство, 

що займає домінуюче становище – Microsoft – відмовлялося передати 

додаткові можливості іншим конкурентам, посилаючись на охоронювані 

законом права інтелектуальної власності. В даному випадку Суд ЄС зайняв 

позицію Комісії, яка обґрунтовувала неотримання послуг споживачами як 

зловживання домінуючим становищем. Іншими словами, у своїх справах 

Суд ЄС відстоює соціальну мету захисту конкуренції, яка полягає в наданні 

більших прав споживачам.  

Тут варто згадати документ, який був підготовлений Комісією перед 

прийняттям Повідомлення, про яке йшлося вище. В 2005 р. Комісією був 

запропонований для публічного обговорення документ щодо 

експлуататорських зловживань, в якому міститься узагальнений проект її 

нового підходу з орієнтацією та соціальний захист споживачів з наголосом 

на більш економічний аналіз структури ринку. В документі в цілому 
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зазначалося, що під зловживаннями домінуючим становищем розуміється 

така поведінка домінуючих суб’єктів, що може тлумачитися як вплив на 

ринок, тобто, що швидше за все може повністю або частково встановити 

обмеження впливу або доступу до ринку потенційних чи діючих 

конкурентів, та що в кінцевому рахунку шкодить споживачам.  

Аналізуючи зміст Повідомлення Комісії [634], яке було зроблено як 

раз для того, щоб підкреслити порядок застосування Комісією положень ст. 

102 ДФЄС, варто зауважити, що воно було прийнято в загальному світлі 

реформи права конкуренції ЄС, яка активно розпочалася з 2004 р. В сфері 

зловживання домінуючим становищем Комісія до цього не робила ніяких 

узагальнень, що дозволяло їй застосовувати різні підходи та аргументи в 

обвинуваченні. Причому на етапі справи United Brands Комісії не вдавалося 

активно застосовувати економічний підхід у зловживанні домінуючим 

становищем. Як зазначалося вище, Суд ЄС відстоював позицію того, що 

Комісія не може слугувати регулятором цін на внутрішньому ринку ЄС. 

Однак, поява такого Повідомлення, із посиланнями на аргументацію на 

справи, в яких розглядалася економічна складова, свідчить про видозміну 

орієнтації Комісії. Причому даний аргумент був помічений одним із 

західних вчених – М. Каллербауером [417]. Він вказував, що у зв’язку із 

реформуванням системи контролю за концентрацією, в основу якого були 

покладені економічні критерії діяльності на ринку, це дозволило Комісії 

перенести цей акцент і на аргументування зловживання домінуючим 

становищем. Застосовуючи ст. 102 ДФЄС, Комісія також розглядає 

аргументи щодо того, що поведінка домінуючого підприємства є 

виправданою. В даному випадку саме тягар доведення позитивного ефекту 

від дій на ринку лежить на самому суб’єктові, що домінує. Комісія у цьому 

контексті буде оцінювати, чи відповідають ці діяння на ринку принципам 

необхідності й пропорційності щодо поставленої мети (див. п. 28 

Повідомлення). Питання про те, чи наявні необхідні та пропорційні вимоги 

щодо поведінки суб’єкта на ринку, має бути визначено на підставі 
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зовнішніх факторів, тобто незалежно від підприємства, що домінує. Іншими 

словами, сама Комісія стає «арбітром» законної економічної поведінки 

підприємств на ринку.  

 

4.5. Правовий зв'язок між антиконкурентними угодами та 

зловживаннями домінуючим становищем (ст. ст. 101 та 102 ДФЄС)  

Визначаючи правовий режим зловживання домінуючим становищем в 

світлі ст. 102 ДФЄС перед практиками та науковцями може стояти три 

основні питання: кого захищає ст. 102 ДФЄС? Яку поведінку вважати 

зловживанням? Та які наслідки тягне за собою таке зловживання? Дійсно, в 

установчих договорах чітко не встановлено ані що таке підприємство, ані 

яка мета ст. 102 ДФЄС. Ці питання залишаються на розсуд самих інститутів 

Євросоюзу, зокрема Комісії та Суду ЄС. При відповіді по черзі на ці 

питання в доктрині виникає багато дискусій.  

По-перше, відповідь на питання, кого саме захищає ст. 102, доктрина 

висвітлює неоднозначно. Так, наприклад, Р. Віш піднімає риторичне 

питання, що дана стаття захищає споживачів, конкурентів та їх обох [529, 

191-193]. Варто приєднатися до думки вченого, що спочатку існування 

конкурентних норм в ЄС, мали на меті захищати навіть не саму 

конкуренцію, а конкурентів. Ця позиція була запозичена з американської 

доктрини заборони монополізації. Однак, останнім часом, розиваючи 

практику застосування конкурентних норм, Комісія опротестовувала дану 

позицію. Вона визначала, що має на меті захищати споживачів [529, 191]. 

Як чіткий аргумент цього можна навести цитату з одного з документів 

Комісії 2005 р., присвяченого монополізаційним зложиванням: «п. 54: 

Головною метою ст. 82 (нині ст. 102 – прим. - К.С.) …. є захист конкуренції 

на ринку як засіб зміцнення добробуту споживачів та забезпечення 

ефективного розміщення ресурсів. Це означає, що має бути захищена сама 

конкуренція, а не конкуренти» [647]. При цьому, як було зазначено у 

рішенні у справі Oscar Bronner, «поведінка суб’єкта, що домінує на ринку, 
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яка негативно впливає на конкурента, не завжди буде наносити збитки 

споживачам» [706]. Однак, з цією точкою зорою не погоджувалися раніше 

деякі представники західної доктрини. Так, зокрема П. Грег аргументує це 

тим, що повинен існувати правовий зв'язок між фактом домінування на 

ринку та самим його порушенням, при цьому може негативний вплив й не 

бути присутнім [347]. На сьогодні Комісія дає чітку відповідь на це питання, 

ставлячи за пріоритет не розкриття самого факту порушення, а винайдення 

правового зв’язку впливу на споживача.  

Друге поставлене питання – яку поведінку вважати зловживанням? – 

розкрито було в попередньому підрозділі у контексті наведення типології 

зловживань домінуючим становищем. Отже, у зв’язку з тим, що ст. 102 

ДФЄС не наводить детального опису та переліку діянь, які вважаються 

зловживанням, такі узагальнення можна робити в результаті дослідження 

судової практики та її застосування Комісією. Таким чином, це питання має 

еволюційне значення для розвитку регулювання конкуренції в Євросоюзі.  

Складність розвитку застосування ст. 102 ДФЄС з точки зору 

класифікації діянь-зловживань полягає в тому, що досить важко і не завжди 

однозначно одне й те ж діяння в умовах різного ринку (й товарного, й 

географічного, й навіть часового) можна тлумачити як зловживання з 

економічної точки зору. Натомість, наразі Комісія як раз й повинна 

спиратися на економічний аналіз, який не завжди може співпадати із 

юридичним поглядом на такі діяння. В результаті підприємство, яке займає 

домінуюче (монопольне) становище, може лишитися права мати таку 

поведінку на ринку, яка б сама по собі не була б зловживанням. Натомість 

така ж сама поведінка на ринку могла б бути такою, що не викликає жодних 

заперечень, якби її суб’єктом було підприємство, що не домінує. Відповідні 

приклади ми можемо спостерігати в таких справах як Michelin [740], Tetra 

Pak [757] тощо.  

Відповідаючи на третє питання стосовно наслідків зловживання 

домінуючим становищем, варто виділити дві його складові. По-перше, 
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необхідно довести який правовий зв'язок існує між ст. ст. 101 та 102 ДФЄС. 

В цьому аспекті варто звернутися до справи Tetra Pak (I) [757], в якій Суд 

Першої Інстанції встановив, що колишні ст. 81 та 82 ДЄС взаємно 

доповнюють одна одну, оскільки обидві спрямовані на досягнення загальної 

мети ефективного функціонування внутрішнього ринку за умов 

добросовісної конкуренції. Проте, статті оперують різними юридичними 

інструментами, призначеними для різних ситуацій. Так, надання 

ексклюзивної ліцензії на патент регулюється нинішньою ст. 101 ДФЄС 

(угода між двома підприємствами, власником ліцензії та ліцензіатом), але 

той факт, що ліцензіат займає домінуюче становище, подібно до Tetra-Pak, 

може бути зловживанням згідно зі ст. 102 ДФЄС. Тоді Суд прийшов до 

висновку, що той факт, що ліцензія відповідає правилам групового 

звільнення, не змінює її негативної оцінки з точки зору ст. 102 ДФЄС. 

Цікаво також розглянути аналіз, що його провів Суд ЄС у справі 

Ahmed Saeed. Предметом справи була угода між двома перевізниками, які 

встановили єдиний ціновий тариф. Як угода, укладена двома незалежними 

підприємствами, вона представляла б собою типовий випадок цінової угоди 

в розумінні ст. 101 ДФЄС. Але якщо два підприємства належать до одного 

типу суб'єктів господарювання у розумінні ст. 102 ДФЄС, це може означати 

зловживання домінуючим становищем. Існує ще одна можливість, за якої не 

можна виключати, що угода між двома або більше незалежними 

підприємствами є формальним актом, що виражає економічну реальність, 

яка полягає в тому, що підприємство, яке посідає домінуюче становище, 

добилося того, щоб незначні конкуруючі підприємства також 

використовували його тарифи. У такому випадку застосовуються обидві 

статті – 101 та 102 ДФЄС.  

Крім того, на факт правової єдності цих двох статей вказує й те, що 

Регламент 1/2003 надає систему його застосування й до ст. 101, й до ст. 102 

ДФЄС. У світлі основних тенденцій до видозміни орієнтирів Комісії в 

практиці застосування ст. 101 та ст. 102 у поєднанні Комісія в 2011 р. 
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видала також Повідомлення про узагальнену передову практику проведення 

розгляду справ за цими статтями [614]. Даний документ, який за своєю 

правовою природою є рекомендаційним, має на меті розтлумачити 

розуміння процесу розслідування Комісією, і тим самим підвищити 

ефективність розслідувань, проведених нею, і забезпечити високий ступінь 

прозорості та передбачуваності в даному процесі. Комісія в даному випадку 

робить застереження, що даний документ застосовується тільки до 

розслідувань самої Комісії й не зачіпає процесуальних норм застосування 

аналогічних розслідувань національними органами держав-членів. При 

цьому дане Повідомлення охоплює основні справи, які розслідуються у 

зв’язку з порушенням статей 101 і 102 ДФЄС. Однак воно не застосовується 

до процедур накладення штрафів на підприємства за надання неправдивої 

інформації та інших видів порушень, відповідно до п. 1 ст. 23 Регламенту 

1/2003. А також не стосується рішень про прийняття тимчасових заходів 

відповідно до ст. 8 Регламенту 1/2003.  

Таким чином, аналізуючи останню практику застосування ст. 101 та 

ст. 102 можна зробити висновок про те, що вони розглядаються у поєднанні 

одна з одною. Механізм накладення відповідальності в разі порушення обох 

цих статтей регулюється Регламентом 1/2003.  

Визначаючи практику застосування ст. ст. 101 та 102 ДФЄС, варто 

наголосити на тому, що, звісно, підприємства несуть відповідальність за їх 

порушення. Однак, якщо в результаті такого порушення були понесені 

збитки іншими підприємствами, то механізм їх реалізації в проаналізованих 

документах не прописаний. Причому Суд ЄС при вирішенні таких питань 

оминав їх своєю увагою. Це пояснюється, в першу чергу, тим, що 

компетенція щодо застосування даного механізму у наднаціональних 

інститутів відсутня.  

Пряма дія ст. ст. 101 та 102 ДФЄС означає, що ці положення 

створюють права та накладають на осіб обов'язки, на які вони можуть 

посилатися в національних судах держав-членів. За своєю суттю –  це 
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механізм приватного застосування правил конкуренції в ЄС. Як випливає з 

доктрини прямої дії заборон, зазначених у статтях 101 і 102 ДФЄС, будь-яка 

особа може вимагати компенсації за завдані збитки, де є причинно-

наслідковий зв'язок між шкодою та порушенням правил конкуренції ЄС. 

Саме на такі положення вперше вказав Суд ЄС в 2006 році в об’єднаній 

справі Manfredi [779]. Звернення щодо компенсації збитків за порушення 

статей 101 або 102 ДФЄС складають важливу сферу приватного 

застосування законодавства про конкуренцію ЄС, яка поки що не отримала 

свого правового регулювання. Практика останніх судових справ свідчить 

про посилення уваги підприємств до цих питань [32, 168-178].  

Суд ЄС при висвітленні цих аспектів у справі Manfredi визначився, що 

постраждалі в результаті порушення ст. ст. 101 та 102 ДФЄС сторони 

повинні мати можливість вимагати компенсації не тільки за фактично 

понесені втрати (damnum emergens – позитивний збиток), але й за втрати 

прибутку (lucrum cessans – упущена вигода), а також відсотки [779]. При 

цьому, аналізуючи існуючі юридичні норми, варто відзначити, що 

відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями правил конкуренції ЄС, та 

порядок її виплати знаходиться поза межами юрисдикції Комісії та Суду. 

Таким чином, це питання повинно бути врегульовано на національному 

рівні в рамках національних цивільних процесуальних норм держав-членів, 

які в цьому плані досить суперечливі й різносторонні.  

Після первісної появи в Суді ЄС справи Manfredi, яка торкалася 

питань відшкодування збитків за порушення конкурентних норм, що була 

зареєстрована в 2004 р., Комісія відразу ж визнала пріоритетним та 

важливим питання подолання національних законодавчих перешкод в 

механізмі виплати збитків у зв’язку з тим, що не у всіх національних 

законодавствах передбачена взагалі така можливість. Ще в 2005 р. з’явилася 

Біла Книга Комісії ЄС, в якій наголошувалося на тому, що в законодавствах 

більшості держав-членів дане питання не удосконалене.  
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Після вирішення справи Manfredi Комісія в 2008 р. видала Білу Книгу 

щодо позовів по збитках за порушення антимонопольного права ЄС. В 

травні 2012 р. своєю резолюцією Голови європейських конкурентних 

відомств офіційно наголосили на важливості розроблення гармонізованого 

законодавства ЄС щодо механізмів відшкодування збитків, заподіяних 

протиправними антиконкурентними діями на ринку.  

Можна пояснити необхідність наднаціонального регулювання даного 

питання наступним чином. В Євросоюзі на виконання загального принципу 

взаємного визнання судових рішень у цивільних справах, що міститься у ст. 

81 ДФЄС, був прийнятий Регламент Ради 44/2001, який містить правила про 

юрисдикцію, взаємне визнання і приведення у виконання судових рішень у 

цивільних та комерційних справах. Даний Регламент був нещодавно 

замінений на новий Регламент 1215/2012 від 12 грудня 2012 р. [657] 

(більшість його основних положень набули чинності 10 січня 2015 р.). 

Відповідно до умов даного Регламенту, суди держав-членів мають 

юрисдикцію щодо розгляду справ про порушення норм конкуренції, 

винесення рішень по них й приведенню їх у виконання в інших державах-

членах. Однак, якщо механізм компенсації збитків передбачений в 

законодавстві однієї країни, а виконання судового рішення, в якому 

міститься даний припис, передбачається в країні, де такого положення 

немає, виникає конфлікт норм права.  

Ці факти стають передумовами до формулювання в 2013 р. офіційної 

пропозиції Комісії про прийняття Директиви щодо певних правил 

національного регулювання звернень про відшкодування збитків, понесених 

в результаті порушення антимонопольного права держав-членів та ЄС [655]. 

В поясненні щодо обґрунтування прийняття цієї пропозиції Комісія 

наводить багато практичних аргументів й наполягає на тому, що цей вид 

акту буде найбільш адекватним для досягнення мети – досягти гармонізації 

національного законодавства держав-членів щодо правового механізму 

відшкодування збитків, понесених в результаті порушення норм 
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конкуренції. Причому варто відмітити, що директивою планується 

запровадити цей механізм, що буде поширюватися як на порушення 

національних норм щодо конкуренції, так і порушення наднаціонального 

законодавства ЄС.  

Дана директива стане першим в історії антимонопольного права 

документом, що регулює на наднаціональному рівні таку надчутливу сферу 

як можливість не тільки схиляти підприємства до слідування правилам 

конкуренції (за допомогою жорстких фінансових санкцій), а й примушувати 

їх до відшкодування збитків, понесених в результаті такої неправомірної 

поведінки.  

Отже, з проведеного аналізу наслідків порушення ст. ст. 101 та 102 

ДФЄС можна зробити висновок, що практика застосування цих норм зазнає 

неабияких змін. Такі зміни, по-перше, стосуються зміцнення економічної 

складової обґрунтування зловживання на ринку, а по-друге, стосуються 

власне наслідків для підприємств. Такі наслідки проявляються не тільки у 

накладенні на них міри відповідальності, а й можливого запровадження 

правового механізму відшкодування збитків, понесених в результаті 

порушення норм конкуренції. За своєю суттю такі зміни стають не тільки 

еволюційними, а й революційними для світової практики правового 

регулювання конкуренції.  

Висновки до розділу 4 

Правовий режим антиконкурентної поведінки передбачає заснування  

певного правового порядку регулювання, який забезпечується через 

особливе поєднання залучених для його здійснення способів, методів і типів 

правового регулювання. Режими антиконкункурентної поведінки на ринку 

мають дві основні складові, які зумовлені природою та характером самих 

діянь на ринку.  Першим складовим є режим дій підприємств на ринку за 

умови їх входження у дво- або багатосторонні відносини між собою, 

шляхом укладання угод, або здійснення узгодженої практики. В такому 
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вигляді така поведінка набуває юридичного статусу анти конкурентних угод 

(ст.101 ДФЄС). Другим складовим є поведена підприємств,яка зумовлена 

фактом їх домінування на ринку. В такому випадку така поведінка 

кваліфікується як зловживання домінуючим становищем(ст.102 ДФЄС).   

Режим антиконкурентних угод визначено як сукупність 

наднаціональних правових норм, що встановлюють заборони в діях 

підприємств, а також можливість запровадження виключень з цих заборон. 

В результаті реформи права конкуренції ЄС, розпочатої в 2004 р., винятки 

(виключення) із заборон можуть застосовуватися самими підприємствами 

на підставі критеріїв, які встановлені в п. 3 ст. 101 ДФЄС, спеціальних 

регламентах про блокові виключення та на основі судової практики.  

Аналіз правового режиму антиконкурентних угод проведений з 

огляду на дослідження його двох складових. Першим складовим є 

дослідження критеріїв, яким має відповідати угода, яка буде підпадати під 

заборону наднаціональних механізмів. При цьому, необхідним аналізом 

кожного конкретного випадку є правова природа угоди, яка полягає в її меті 

та наслідках. У цьому зв’язку з’ясований принцип розумності, який полягає 

в доведенні впливу угоди на торгівлю між державами-членами та на 

внутрішній ринок Євросоюзу. Для виявлення наслідків угод, які 

перешкоджають конкуренції, обмежують або порушують її, Комісія і Суд 

ЄС роблять акцент на економічному аналізі ринку, і в першу чергу з точки 

зору природи якості відповідних товарів та послуг; частки ринку і обороту 

учасників операції; впливу на конкурентів; перешкод для входження в 

ринок нових учасників; з’ясування того, чи існує олігополія на ринку. 

Умова впливу угоди на торгівлю між державами-членами, перш за все, є 

юридичним правилом, яке проводить межу між застосуванням 

національного законодавства держави-члена та права Євросоюзу. Другим 

складовим аналізу режиму антиконкурентних угод є визначення критеріїв, 

які дозволяють угоді подолати встановлену заборону з огляду на соціально-

економічні переваги.  
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В залежності від типу угоди між підприємствами, а саме від того між 

якими суб’єктами вона укладається, такі угоди поділяються на вертикальні 

та горизонтальні. За умов, що такі типи угод укладаються різними 

суб’єктами, які не є конкурентами на ринку, та які є конкурентами, 

відповідно правовий режим таких угод може відрізнятися. В основному, 

саме вертикальні угоди в силу своєї малої ймовірності негативного впливу 

на конкуренцію мають більш широку практику виключень із заборон. В 

силу того, що горизонтальні угоди, які укладаються з метою узгодити 

політику на ринку між конкурентами, наслідком якої є узгодження їх 

діяльності, що a priori може мати негативний наслідок, часто в практиці 

називають картелями, винятки з яких є дуже рідкими. У зв’язку з 

відмінностями в правовому регулюванні різних типів угод між 

підприємствами, врозділі наводиться детальний аналіз правових режимів 

вертикальних та горизонтальних угод.  

Для вертикальних угод було запропоновано виділити основну їх 

типологію й умовно згрупувати в наступні групи: ексклюзивні 

дистриб'юторські угоди, угоди ексклюзивного постачання, вибіркові 

дистриб'юторські угоди і франчайзингові угоди. З точки зору конкуренції, 

головна перевага всіх цих угод, що отримують право групового звільнення, 

полягає в підвищенні економічної ефективності ланцюжка виробництва або 

розповсюдження завдяки кращій координації дій підприємств-учасників 

угод. Такі угоди сприяють зменшенню вартості дистрибуції між сторонами 

угоди та допомагають оптимізувати інвестиції та продаж. Досліджений 

режим виключень із встановлений заборон для вретикальнихугод 

увідповідності до Регламенту 330/2010. Доведено,що позитивний характер 

вертикальних угод може трансформуватися в негативний, якщо відповідні 

підприємства перевищують певний рівень частку ринку. При цьому до 

уваги більш береться економічний аналіз стану на ринку. 

В рамках дослідження горизонтальних угод,  було встановлено,  саме 

вони  можуть складати потенційну серйозну загрозу для існування не 
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викривленої конкуренції. Саме з горизонтальних угод як свідчить практика 

інститути ЄС не можуть робити виключення із заборонених дій, й зазвичай, 

п. 1 ст. 101 ДФЄС вказує на заборони саме для горизонтальних угод, з яких 

досить обмаль робляться виключення із заборон.  Запропоновано виділити 

різновиди горизонтальних угод, в яких зазвичай робляться виключення із 

встановлених заборон, якими є угоди про кооперацію, угоди про науково-

дослідну діяльність, угоди про спеціалізацію. В даному сенсі також окремо 

досліджуються угоди щодо створення спільних підприємств з метою 

кооперації (співпраці). 

В світлі аналізу другого складового режиму антиконкуретної 

поведінки в роботі наводиться теоретичний та практичний аналіз 

зловживань домінуючим становищем. Узагальнено, що в світі переважає 

два основних типи антимонопольних законів: перший з них передбачає 

формальну заборону монополії, а другий будується на принципі контролю 

за монополістичною діяльністю. У зв’язку з цим продемонстровано, що у  

США найбільшого розвсюдження набув принцип per se illegal, відповідно 

до якого визначається як незаконний будь-який горизонтальний договір 

незалежно від можливого позитивного ефекту, а в європейських державах – 

правило розумності (the rule of reason), який дозволяє робити виключення з 

огляду на позитивний ефект анти конкурентної поведінки на ринку.   

Детально досліджується поняття «зловживання домінуючим 

становищем», вироблення судової практики його доведення, а також 

запропоновані  основні типи зловживання: горизонтальне зловживання, що 

полягає в такій діяльності підприємств, яка знаходиться на одному 

виробничому рівні, що зменшує рівень конкуренції або заважає їй шляхом 

виключення з ринку існуючих або потенційних конкурентів; вертикальне 

зловживання, що характеризується експлуатацією домінуючого становища 

та полягає у несправедливому або безпідставному ставленні до тих, хто 

залежить від монополіста у постачанні або купуванні товарів чи послуг.  
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Узагальнюючи судову практику було запропоновано виділити основні 

чотири категорії зловживань: ексклюзивні правочини (ексклюзивне 

придбання, умовні знижки), нав’язування та зобов’язуюче комплектування, 

хижацькі (експлуататорські) умови та відмови в постачанні. Відмічено, що 

останніми тенденціями у розвитку доведення зловживань домінуючим 

становищем є видозміна аргументації у бік посилення суто економічного 

аналізу.  

Встановлено правовий зв'язок між двома складовими режиму анти 

конкурентної поведкни й було доведено, що ст.ст. 101 та 102 ДФЄС взаємно 

доповнюють одна одну, вони розглядаються у поєднанні одна з одною, 

оскільки обидві спрямовані на досягнення загальної мети ефективного 

функціонування внутрішнього ринку за умов добросовісної конкуренції. 

Механізм накладення відповідальності в разі порушення обох цих статтей 

регулюється Регламентом 1/2003. Проте, статті оперують різними 

юридичними інструментами, призначеними для різних ситуацій. 

Встановлено основну прогалину в правому регулюванні наслідків 

порушення конкуренції в світлі застосування механізму приватного 

застосування правил конкуренції – відсутність єдиного уніфікованого 

підходу щодо запровадження механізму компенсації за завдані збитки, де є 

причинно-наслідковий зв'язок між шкодою та порушенням правил 

конкуренції ЄС. Досліджений проект директиви в цій сфері, яка стане 

першим в історії антимонопольного права документом, що регулює на 

наднаціональному рівні таку надчутливу сферу як можливість не тільки 

схиляти підприємства до слідування правилам конкуренції (за допомогою 

жорстких фінансових санкцій), а й примушувати їх до відшкодування 

збитків, понесених в результаті такої неправомірної поведінки.  
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РОЗДІЛ 5 КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

5.1. Поняття концентрації та повноваження ЄС щодо контролю за 

концентраціями  

В умовах лібералізації торгівлі та активізації транскордонної взаємодії 

бізнесу, ефективність контролю за концентраціями суб’єктів 

господарювання набуває особливої актуальності. І хоча виключність 

національної юрисдикції у сфері контролю за економічною концентрацією 

залишається, конвергенція матеріальних норм та процедур із кращими 

міжнародними стандартами поступово посилюється, зокрема, завдяки 

активному співробітництву антимонопольних органів у рамках таких 

міжнародних організацій як Конференція з питань торгівлі та розвитку ООН 

(ЮНКТАД), Організації економічного співробітництва та розвитку (OEСР), 

Міжнародної мережі з питань конкуренції (ICN).  

Умови сучасного ринку характеризуються різними формами 

отримання контролю над ним. В попередніх розділах були представлені 

можливі форми співпраці, метою яких є безумовно контроль над ринком. 

Такими формами стають угоди між суб’єктами ринку щодо координації їх 

дій на ринку та співпраці підприємств. Причому деякі з таких форм можуть 

характеризуватися колективністю чи односторонніми діями на ринку. 

Однією з найвпливовіших та найефективніших форм контролю над 

ринком була й залишається форма злиттів та поглинань (mergers & 

acquisitions – M&A). Терміном, який в цілому характеризує процес злиттів 

та поглинань, на нашу думку, є корпоративний контроль. Корпоративний 

контроль можна визначити як контроль над здійсненням юридичною 

особою корпоративних дій, включаючи визначення статусу особи, 

формування виконавчих органів корпорації чи ради директорів, правочинів 

з корпоративними цінними паперами, схвалення великих правочинів, 
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прийняття рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів тощо. 

Ринок корпоративного контролю – ринок обороту прав корпоративного 

контролю. Таким чином, можна погодитися з думкою Є. Чєрнової, яка 

аналізує сучасні форми інтеграції і відповідно до якої злиття та поглинання 

можуть розглядатися як частина ринку корпоративного контролю [306, 126]. 

Слід деякою мірою пояснити дану тезу такими аргументами та 

визначеннями. Так, за своєю суттю поглинання є оплачуваним правочином, 

в результаті якого здійснюється перехід прав корпоративного контролю. В 

зарубіжній літературі можна зустріти розуміння поглинання як таке, що 

здійснюється з метою ворожого захоплення компанії шляхом реалізації 

тендерної пропозиції, що надійшла на адресу акціонерів в обхід керівництва 

[306, 126]. Злиття на противагу цьому стосується розуміння правочину 

щодо об'єднання двох або більше компаній, рівних за своїм значенням на 

ринку, нерідко за рахунок обміну акціями, в результаті якого створюється 

нова юридична особа [504]. В даному випадку злиття є більш широким 

поняттям й може включати в себе як результат запланованої стратегічної 

зміни ринку, так і вороже отримання корпоративного контролю. При цьому 

поняття злиття та поглинання може не зводитися до здійснення окремого 

правочину (купівлі-продажу, договору про приєднання, чи то внутрішньої 

процедури реорганізації підприємств різних форм власності), а являє собою 

бізнес-стратегію, комплексом юридичних дій, що направлені на набуття 

контролю над діяльністю компанії-цілі. У доктрині до сих пір точиться 

дискусія щодо розмежування понять поглинань та злиттів [158; 270; 306; 

374]. Так, узагальнюючи різні течії та напрями наукових розробок можна 

навіть запропонувати відмінні від злиттів риси поглинань. Так, зокрема, 

поглинання передбачає набуття прав власності підприємства, що поглинає. 

Злиття ж стає особливою формою поглинання, відповідно до якої всі 

сторони правочину позбавляються свого юридичного статусу й передають 

всі набуті права своєму правонаступнику. В якості однієї з форм поглинання 

можна навести приєднання однієї компанії до іншої. У результаті статусу 
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юридичної особи позбавляється лише одна сторона правочину. Відмінними 

рисами поглинання, що проводиться у формі злиття або приєднання, є 

встановлення контролю над суб’єктом, що набувається у власність, зміна 

ступеню господарської (економічної) самостійності цього суб’єкта, 

створення однієї фінансової структури управління тощо [306, 128-129].  

З формально-юридичної точки зору процеси поглинання та злиттів 

мають суттєві відмінності й не можуть розглядатися як синоніми. Вони 

передбачають різну процедуру їх провадження, відмінні наслідки для 

суб’єктів тощо. З іншого боку, з точки зору економічного аналізу злиття та 

поглинання мають спільну мету – здобуття більшої частки на ринку. В 

світлі антимонопольного законодавства об’єктом регулювання як раз стає 

процес отримання контролю над іншими суб'єктами, в результаті якого 

посилюється вплив на ринок. Якщо в результаті укладання угод між 

підприємствами, які можуть порушити правила добросовісної конкуренції 

на ринку, відбувається лише їх скоординована дія й зберігається 

формально-юридична економічна незалежність, то у випадку із 

поглинаннями та злиттями відбуваються структурні зміни на ринку, 

знижується чи ліквідовується незалежність суб’єктів і як наслідок 

отримання контролю над іншим суб’єктом господарювання. 

Натомість, деякі представники доктрини вважають за потрібне не 

розмежовувати поняття злиттів від поглинання й розуміють їх як синоніми 

[20]. Аргументами на користь цього погляду слугує факт того, що в 

результаті ворожого чи то дружнього отримання контролю одним 

підприємством іншого в результаті ринок отримує одного суб'єкта, який 

отримує контроль над тими підприємствами, що є учасниками 

поглинань / злиттів. Економічний підхід до розуміння поглинань/злиттів як 

раз й зводиться до того, що в результаті цих процесів виникає новий суб'єкт 

економічних відносин (єдина економічна одиниця). В даному зв’язку можна 

погодитися з точкою зору І. Владимирової, яка наводить розуміння 

поглинань та злиттів в широкому сенсі як процес, що пов'язаний з 
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переходом формального або неформального контролю над діяльністю 

компаній [215]. Ці процеси супроводжуються переходом прав власності та 

контролю над компанією від попередніх акціонерів до їх правонаступників.  

Відходячи від дискусії щодо застосованої термінології, можна 

зазначити, що більш широкого поширення отримало поняття 

«концентрації». За своєю суттю поняття концентрації є узагальненим для 

процесу злиттів, поглинань та інших дій, що призводять до структурних 

змін на ринку. Саме таку ідею також обґрунтувє в роботі, присвячені 

концентраціям в ЄС, Г.Стахєєва [159, 10-14].  

Поняття концентрації включає два можливих випадки: об'єднання 

підприємств та отримання контролю над одним або кількома 

підприємствами [130, 97]. В обох випадках йдеться про незворотну або 

принаймні довгострокову зміну структури відповідних підприємств, іншими 

словами, про реструктуризацію ринку. У визначенні, що його дає 

Міжнародна мережа з питань конкуренції (ICN), під поняттям 

«концентрація» слід розуміти «транзакції між суб’єктами господарювання, 

за яких дві або більше раніше незалежні компанії поєднуються таким 

чином, що це призводить до довготривалих змін в структурі чи відносинах 

власності цих компаній».  

Отже, злиття та поглинання стають лише одними з можливих форм 

концентрації [159, 12]. Зокрема, цей погляд знайшов своє втілення й в 

українському законодавстві, де злиття суб’єктів господарювання також 

вважається одним із проявів концентрації, поряд із набуттям 

безпосереднього або через інших осіб контролю одним або кількома 

суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами 

господарювання; та створенням суб’єкта господарювання, який протягом 

тривалого часу буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але 

при цьому таке утворення не призведе до координації конкурентної 

поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт 

господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом 
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господарювання (ст. 22 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції»).  

В українському законодавстві передбачено, що злиття, приєднання, 

поділ або перетворення є формами реорганізації суб’єкта господарювання 

(ст. 59 Господарського кодексу України [537], ст. 104, 106-107 Цивільного 

кодексу України). Передбачені й відмінні риси цих процесів. Так, у разі 

злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з 

них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок 

злиття. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до 

іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі 

майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання. У разі 

поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права і обов'язки 

переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних частках до 

кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього 

поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання 

до кожного з них переходять за розподільчим актом (балансом) у 

відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта. У 

разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до 

новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і 

обов'язки попереднього суб'єкта господарювання. З точки зору можливих 

структурних змін на ринку можна з впевненістю сказати, що перетворення 

(як одна з форм реорганізації) не тягне за собою наслідків зміни контролю 

одного суб'єкта над іншим, а є лише зміною організаційно-правової форми 

існування юридичної особи (ст. 108 ЦКУ). Виділ також не тягне за собою 

можливих наслідків щодо домінування на ринку. Таким чином, він може 

вважатися інструментом демонополізації економіки. Лише такі форми як 

злиття, приєднання та поглинання в даному сенсі стоять в центрі уваги 

конкурентного регулювання з огляду на те, що саме такі дії перспективно 

можуть монополізувати ринок та мати інші наслідки, що випливають з 

останнього. А власне поняття «злиття» в Законі України про захист 
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економічної конкуренції [549] та в Положенні про концентрацію спеціально 

не розтлумачується. 

В праві ЄС найбільшого поширення отримав термін «концентрація», 

хоча статті 101 та 102 ДФЄС спеціально не виділяють концентрацію 

(злиття) підприємств. Стаття 102 ДФЄС регулює діяльність підприємств, які 

вже займають домінуюче становище на ринку, та передбачає механізм 

контролю після факту зловживання домінуючим становищем. Контроль за 

концентрацією, в цьому сенсі, можна назвати попереднім, оскільки ще до 

набуття домінуючого становища або скоєння дій, що призведуть до 

посилення існуючого домінування на ринку, необхідною є перевірка 

майбутніх дій з концентрації на предмет спричинення ними значного 

негативного впливу на конкуренцію.  

В умовах інтернаціоналізації торгівлі у корпоративному світі 

спостерігаються часті випадки та сплески так званої «манії на злиття», під 

якими слід розуміти періоди, коли рівень появи злиттів дуже високий [496]. 

Р. Віш наголошує на основних хвилях сплеску процесів злиттів, що 

спостерігалися в другій половині 1980-х, а потім у середині 1990-х [529, 

800-801]. Так, відбулося об'єднання таких компаній як Daimler-Benz та 

Chrysler в 1998 р., Ford та Volvo в 1999 р., Renault та Nissan в 1999 р., 

General Motors та Saab в 2000 р. За даними Комісії, з 1998 р. по 2001 р. був 

період шаленої «поглинаючої» діяльності, хоча згодом з огляду на світову 

тенденцію до сповільнення розвитку, цей процес загальмувався. Інший 

період активності структурних змін на ринку позначився в 2005 році і 

тривав до 2007 р. За словами Коміссара Н. Кроес відбувався процес 

«цунамі» поглинань [529, 801], що був помічений в основному в 

транскордонних структурних змінах ринків енергетики, телекомунікацій, 

банківських послуг та повітряного транспорту.  

Тенденція до посилення злиттів і поглинань після періоду 

економічного спаду була зосереджена на передачі ресурсів туди, де вони 

найбільше потрібні. Іншими словами, навіть під час та після економічної 
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кризи протягом 2008–2009 рр. процеси поглинання та злиттів відбувалися 

досить жваво, що пояснюється необхідністю мобілізувати зусилля та 

інвестиції за рахунок проведення структурних змін на ринку. Й саме такі 

рішення гравців на ринку можуть розглядатися як рішення задля зміцнення 

влади над ринками, а також урядами для усунення їх неефективності. 

Примітною особливістю злиттів в останні роки є їх ускладнення, 

розширення їх розміру й географічне поширення.  

Незважаючи на ефективність злиттів і поглинань вони можуть 

викликати небажані соціально-економічні наслідки, які часто стають 

підставою для їх несхвалення державними органами. Зокрема, злиття або 

придбання підприємств, що домінують на ринку, може призвести до 

зміцнення монополістичних умов, а звідси й до ймовірності появи бар'єрів 

для входження на цей ринок інших підприємств. Вони також можуть 

призвести до антиконкурентних наслідків при односторонніх або 

скоординованих діях. Якщо об'єднуються підприємства, які володіють 

істотною ринковою владою, вони можуть підняти ціни або знизити 

ефективність продукції, або те й інше, шкодячи як інтересам споживачів, 

так і конкурентів. Іноді поєднання підприємств може перетворити 

структуру ринку, щоб полегшити узгоджені дії або змови.  

Будь-яке злиття або поглинання, що викликає несприятливий вплив на 

конкуренцію на ринку і тим самим створює недобросовісну конкуренцію на 

ринку, досить часто забороняється державними органами. Задля 

унеможливлення негативних наслідків на ринку, та й у зв’язку із 

збільшенням антиконкурентних тенденцій, національні юрисдикції почали 

активно використовувати національні правові інструменти для контролю 

над процесами поглинання та злиттів. На сьогоднішній день існує більше 80 

країн із законами про конкуренцію [529, 802], з яких близько 45 містять 

спеціальні норми щодо контролю за злиттями. Разом з тим, в деяких 

країнах, наприклад, в Люксембурзі, механізм контролю за концентраціями 

не був запроваджений взагалі. Це свідчить про те, що механізм контролю за 
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концентраціями більшості держав світу відрізняється. Зокрема, це 

стосується такого важливого компоненту механізму контролю за 

концентраціями як орган, що здійснює цей контроль. В більшості 

юрисдикцій конкурентне відомство (це зокрема, в ЄС, Бельгії, Німеччині, 

Нідерландах та Греції) або суд (як наприклад, в Австрії) відповідальні за 

прийняття рішення про схвалення або заборону концентрації. У деяких 

юрисдикціях такі рішення можуть прийматися декількома органами. Так, 

наприклад, рішення може прийняти конкурентне відомство або міністерство 

фінансів (це, зокрема, у Канаді, Данії та Фінляндії). У США
 
концентрація 

може розглядатися як Федеральною торговельною комісією, так і 

Департаментом юстиції.
.
 На думку Є. Карлетті, контроль за концентраціями 

є більш ефективним, якщо його виконання покладається на конкурентне 

відомство або суд, а не на політичний орган [339, 8]. 

Міжнародні компанії часто змушені подавати різні за формою та 

змістом заяви про дозвіл на заплановані транзакції одночасно до кількох 

національних конкурентних відомств. Труднощі при зіткненні різних 

юрисдикцій при проведенні концентрації підприємств на світовому ринку 

досить детально описані в роботі Г.Стахєєвої [159, 130-132].  Звичайно, за 

відсутності єдиних підходів та координації між конкурентними відомствами 

можуть виникати юрисдикційні конфлікти, затримки із прийняттям 

необхідних рішень, а інколи можуть прийматися суперечливі рішення щодо 

оцінки наслідків заявленої концентрації для економічної структури та 

конкуренції. Неузгодженість національних режимів контролю за 

концентрацією призводить до збільшення витрат учасників ринку та 

державних органів на погодження часто необхідної структурної перебудови 

економіки. 

За умов жорсткої конкурентної боротьби будь-яка концентрація 

кількох підприємств може призвести до серйозних змін на ринку: зміни 

структури ринку, об’єднання капіталів і технологічних ресурсів, що 

дозволяє підприємствам ЄС, які злилися, успішнішо конкурувати. 
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Природно, що учасниками концентрації є дрібні підприємства, які з 

труднощами змагаються з великими монополіями. Таке становище на ринку 

позитивно впливає на конкуренцію на території ЄС. Водночас, коли 

об’єднуються великі підприємства, внаслідок чого вони входять до групи 

лідерів або ж мають (посилюють) домінуюче становище, така ситуація може 

негативно вплинути на добросовісну конкуренцію в межах внутрішнього 

ринку ЄС. Саме зважаючи на цей можливий негативний вплив на 

внутрішній ринок ЄС, запроваджено систему правового регулювання та 

контролю за концентрацією підприємств шляхом встановлення обов’язкової 

дозвільної системи здійснення концентрації. Єдиним на сьогоднішній день 

міжнародно-правовим механізмом регулювання концентрації підприємств є 

наявний механізм в ЄС.  

Процес становлення наднаціональних повноважень інститутів ЄС 

щодо контролю за концентраціями відбувався під впливом його негативного 

сприйняття деякими державами-членами, однак компроміс був знайдений. 

Варто відзначити, що первісно у Договорі про заснування ЄОВС ст. 66 (пп. 

1 – 6) визначала регулювання концентрації підприємств у секторах вугілля 

та сталі вищим органом (тоді – Верховним органом, сьогодні це Комісія – 

прим. – К.С.). Так, в статті 66 Договору про ЄОВС зазначалося, що 

Верховний орган був уповноважений надавати дозвіл на концентрацію, 

якщо запропонована транзакція не посилювала позиції зацікавлених осіб чи 

підприємств в такій мірі, що вони могли визначати ціни, контролювати чи 

обмежувати виробництво чи дистрибуцію певної продукції, а також 

перешкоджати ефективній конкуренції на значній частині ринку. 

Надбанням саме цього Договору було те, що в ньому робилося пряме 

посилання на концентрацію, як причину можливої монополізації ринку. 

Натомість таке посилання зникло при розробці в подальшому Договору про 

ЄЕС тау всіх подальших редакціях установчих договорів.   

У Договорі про заснування ЄЕС контроль за концентрацією не 

згадується взагалі, що залишає відкритим широке коло проблем у правилах 
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конкуренції. Відповідно до дискусії з цього приводу, західна доктрина 

зводиться до того, що існує мало сумнівів, що відсутність контролю за 

злиттями була навмисною [159; 339; 358].  

З самого початку Комісія намагалася отримати повноваження, 

аналогічні тим, що надає Договір про ЄОВС, шляхом перегляду Договору 

про заснування ЄС, але ці початкові спроби були безуспішними. У зв’язку з 

цим, в 1966 р. Комісія в своєму Меморандумі щодо проблем концентрації в 

умовах спільного ринку ЄС вперше на законодавчому рівні заявила про те, 

що Комісія має розглядатися місце контролю за злиттями в конкурентній 

політиці Співтовариства [159, 24-25]. Ця норма звучала досить революційно 

і потребувала свого додаткового аргументування для держав-членів.  

Комісія, використовуючи правозастовну практику ст.82 Римського 

Договору, наполягала на отриманні нею повноважень щодо попереднього 

контролю за концентраціями з метою недопущення підприємствами 

зловживання своїм домінуючим становищем. Так, при розгляді Судом ЄС 

справи Continental Can [704] в 1973 р., Комісія досить вдало аргументувала 

свою позицію. Й, найголовніше, що Суд ЄС застосував це аргументування 

при винесенні свого рішення. У цьому рішенні Суд ЄС вказав, що не тільки 

певна поведінка суб’єктів господарювання, але й зміна структури ринку 

може зумовлювати зловживання домінуючим становищем на ринку. У 

цьому ж рішенні Суд ЄС визнав, що зловживання може полягати в тому, що 

особа, яка мала домінуюче становище на ринку до злиття, самим злиттям 

може його посилити і як наслідок послабити конкуренцію на відповідному 

ринку.  

Таким чином, Суд ЄС підтвердив рішення Комісії та правильність 

застосування нею сучасної статті 102 ДФЄС до зловживання домінуючим 

становищем шляхом концентрації, що веде до монополізації, компанії 

Continental Can Со, яка, на думку Комісії, зловживала своїм домінуючим 

становищем, викупивши акції одного із своїх головних потенційних 

конкурентів, таким чином зміцнивши своє панування та фактично 
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ліквідувавши конкуренцію на ринку відповідних товарів. В результаті 

рішення Суду ЄС по даній справі Комісія здійснювала подальший контроль 

за концентраціями підприємств, проте лише у випадку, коли один із 

учасників концентрації вже займав домінуюче положення, а концентрація 

могла ще більше зміцнити його монопольне становище. Тому можна 

говорити про те, що механізм контролю за концентраціями через 

застосування статті 102 ДФЄС не був досконалим, тому що кол. ст. 82 (нині 

ст. 102 ДФЄС) застосовувалася лише тоді, коли певне підприємство вже 

займало домінуюче становище на ринку. Тому, Комісія декілька разів 

втручалася у процеси концентрації підприємств, певним чином впливаючи 

на них, але без офіційного права приймати обов’язкові рішення. Їй все ще 

бракувало повноважень для здійснення попереднього контролю за 

економічною концентрацією. 

За результатами цієї галасної справи Комісія у 1973 р. направила до 

Ради свою першу пропозицію щодо регулювання контролю за 

концентрацією, мотивуючи це збільшенням кількості концентрацій, що 

загрожувало усуненням потенційних конкурентів, а отже зменшенням 

добробуту споживачів. Однак не всі держави-члени були налаштовані 

розширяти права Комісії у цій сфері, оскільки вважали, що контроль за 

концентрацією є внутрішньою справою держави. Держави-члени воліли 

залишити контроль за концентрацією за собою.  

Тут варто зупинитися на основних протиріччях. Німеччині 

подобалося те, що концентрації повинні були аналізуватися, виходячи з 

чисто економічного критерію. Крім того, Німеччина повністю підтримувала 

ідею запровадження системи «єдиного повідомлення», за якої концентрації 

між великими компаніями підпадали б під дію запропонованого регламенту 

та звільнялися б від необхідності отримання численних дозволів різних 

юрисдикцій. Другим проблематичним питанням став розподіл 

процесуальних повноважень, зокрема, наділення Комісії виключними 

повноваженнями приймати рішення про сумісність концентрації із ринком 
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ЄС. І знову Німеччина, а також Данія та країни Бенілюксу висловили 

підтримку Комісії, побоюючись, що уряди держав-членів можуть впливати 

та маніпулювати процесом прийняття рішення на користь своїх власних 

компаній. Великобританія, Франція та Італія, навпаки, виступали проти 

наділення Комісії виключними повноваженнями, вважаючи, що Комісія 

може прийняти рішення, які зашкодять важливим національним галузям 

промисловості. Процес вирішення протиріч проходив досить непросто. 

Франція, зокрема, наполягала на тому, що в процесі контролю над 

концентраціями має бути задіяний представницький колегіальний орган. У 

зв’язку з цим з'явилися пропозиції щодо створення консультативного 

органу. При чому тут варто наголосити на тому, що створення Дорадчого 

Комітету з Обмежувальних Дій та Домінуючих Становищ відповідно до ст. 

14 Регламенту 1/2003 пояснюється наполяганням цих країн зберегти 

зовнішній вплив на наднаціональний орган, наділений виконавчими 

функціями.  

Комісія вносила зміни і подавала свою пропозицію ще два рази – в 

1984 і 1986 рр. І лише рішення суду ЄС у справі Philip Morris [770] сприяло 

схваленню пропозиції Комісії щодо прийняття регламенту про контроль за 

концентраціями. Два основні конкуренти компанії Philip Morris – RJ 

Reynolds та British American Tobacco (BAT), висловили свої побоювання з 

приводу транзакції. Так, RJ Reynolds та BAT заявили, що дозволити Philip 

Morris мати контрольний пакет акцій в компанії Rothmans означатиме 

дозволити їй впливати та диктувати умови на європейському ринку тютюну. 

Це, на їхню думку, було порушенням в розумінні кол. статті 85 (1) Договору 

про засування ЄС. Крім того, транзакція жодним чином не покращувала 

процес виробництва, дистрибуції чи технологічного розвитку, а тому не 

могла підпадати під виключення статті 85 (3) (сьогодні 101(3) ДФЄС). 

Рішення у справі Philip Morris мало неминучий результат, - в 1988 р. 

Комісія втрутилася у дві великі концентрації, а саме: придбання компанією 

British Airways компанії British Caledonia; придбання консорціумом 
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британських прохолоджувальних напоїв ірландської групи компаній Irish 

Distillers Group (IDG). Можна говорити про те, що правовим наслідком 

рішення Суду ЄС у справі Philip Morris стало те, що Комісія de facto 

забезпечила собі повноваження в сфері контролю за концентраціями, а 

уряди держав-членів не змогли домовитися і надати їх de jure.  

Пропозиція Комісії пройшла дуже довгий та важкий шлях 

законодавчого розгляду, поки, нарешті, у 1989 р., через 16 років, Рада 

позитивно не вирішила це питання прийняттям першого в історії права ЄС 

регламенту,який врегульовує питання концентрації на наднаціональному 

рівні (Регламент 4064/89 [643]). Фактично, повноваження щодо 

наднаціонального регулювання контролю над концентраціями Комісія 

отримала в результаті наполегливого аргументування, беручи за основу 

рішення у справі Continental Can. Можна з впевненістю констатувати, що в 

даному випадку відбулося розширення компетенції ЄС без будь-яких 

додаткових внесень змін до самого установчого договору. 

Слід зазначити, що крім помітного розширення повноважень Комісії, 

Регламент 4064/89 вперше надав конкретне визначення концентрації. Ще 

одним надзвичайно важливим моментом Регламенту стало запровадження 

принципу єдиного повідомлення ("one-stop-shop" approach), за якого 

концентрації між великими компаніями, що підпадали під дію Регламенту 

4064/89, звільнялися від необхідності отримання численних дозволів 

конкурентних відомств різних держав – членів ЄС. Принцип єдиного 

повідомлення продовжує діяти і сьогодні та є чітким розмежуванням 

юрисдикції між національними конкурентними відомствами та Комісією.  

Регламент 4064/89 містив в своїй основі єдиний уніфікований підхід 

щодо застосування тесту на домінування (dominance test). Зокрема ст. 2.3 

Регламенту зазначала, що «концентрація, яка створює або посилює 

домінуюче становище, в результаті чого ефективна конкуренція значно 

обмежується на спільному ринку або в значній його частині, є несумісною із 

спільним ринком». Але умови ринку вимагали більш гнучкого реагування. 
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У зв’язку з тим, що 2004 р. ознаменувався «новою ерою» конкурентної 

реформи в Євросоюзі, майже всі сфери регулювання конкурентних відносин 

зазнали видозміни. У 2004 р. був прийнятий Регламент № 139/2004 [641] на 

заміну попереднього. Прийняття Регламенту 139/2004 було спричинено 

необхідністю перегляду та вдосконалення юрисдикційних, процесуальних 

та матеріальних положень попереднього Регламенту. Зокрема, як 

зазначалося в Зеленій книзі,
 

певна кількість концентрацій, що значно 

впливали на торгівлю між державами-членами, змогла уникнути 

застосування до них правил щодо контролю за концентраціями. Тому 

критерій або тест на визначення сумісності концентрації із внутрішнім 

ринком був змінений, а саме відбувся перехід від тесту на домінування 

(Dominance test) до тесту на суттєве обмеження конкуренції (Significant 

Impediment of Effective Competition test). Загалом, SIEC тест є ширшим за 

тест на «домінування», тому що створення та посилення домінуючого 

положення, незважаючи на те, що є основним, проте не є єдиним способом 

значного обмеження ефективної конкуренції на ринку. На думку 

Г. Стахєєвої, SIEC тест розширює межі транзакцій, які підпадають під 

режим контролю за концентраціями, та надає більше впевненості в тому, що 

концентрації, які не обов'язково є домінуючими, але все ж таки суттєво 

обмежують або здатні суттєво обмежити конкуренцію на ринку, будуть 

заборонені [506, 131]. Конкуренція може бути обмежена внаслідок 

концентрації компаній, які не володіють великими частками на ринку. 

Іншими словами, концентрація може створювати загрозу конкуренції 

необов’язково шляхом створення чи посилення домінуючого становища 

учасників концентрації. Новий підхід Комісії, що знайшов своє втілення в 

Регламенті 139/2004, віддзеркалює видозміну від формально юридичного 

аналізу до більш економічного обґрунтування її рішень. Традиційний 

контроль за концентрацією, представлений правовим аналізом часток 

учасників концентрації на ринку, витісняється детальним економічним 

аналізом згідно SIEC тесту та стає більш непередбачуваним. Як зазначають 
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К. Парплі та Ф. Майер-Ріго [442, 565], під час аналізу концентрації 

застосовується все більше економіки («більш економічний підхід»).  

Крім того, Регламент 139/2004 удосконалив процедурні аспекти 

реалізації Комісією своїх повноважень щодо контролю над концентраціями. 

Так, був спрощений порядок розрахунку строків розгляду та подачі 

документів до Комісії. Важливим нововведенням Регламенту 139/2004 є 

доповнення норми, відповідно до якої концентрація масштабу ЄС може 

бути передана на розгляд національному конкурентному відомству 

держави-члена (т.зв. німецьке застереження), а також норми, згідно з якою 

національна концентрація може, виключно на прохання держави – члена ЄС 

після того, як заява про концентрацію вже була подана, розглядатися 

Комісією (т.зв. голландське застереження).  

Таким чином, отримання Комісією повноважень щодо подальшого 

контролю після транзакції щодо концентрації (ex post) та повноважень щодо 

попереднього контролю та дозвільної системи контролю за концентраціями 

(ex ante) відбулося лише в результаті поширення аргументованої практики 

Комісії, яку підтримував Суд ЄС. Незважаючи на те, що система ex post на 

перший погляд, дійсно, має свої переваги, все ж механізм контролю за 

концентраціями ex ante є більш ефективним, адже завжди легше попередити 

негативні наслідки концентрації, аніж з ними боротися після завершення 

транзакції. Найголовніше для ефективного механізму контролю, особливо 

що стосується транзакцій, які мають повідомлятися до декількох 

юрисдикцій, – це наявність схожих підходів до аналізу концентрації в 

конкурентному законодавстві таких держав. 

Доктрина однозначно визнає, що саме цей механізм на сьогоднішній 

день є «зразковим», який запозичується в рамках різних національних 

юрисдикцій [529; 487]. За своєю суттю вироблені Союзом норми стають 

міжнародно-правовим феноменом винесення регулювання контролю за 

концентраціями на наднаціональний рівень. На думку А. Вайтбрехта [527, 



295 

 

69],
 
конкурентне право ЄС, зокрема, контроль за концентраціями після 

реформи 2004 р., представляє собою одну із передових систем у світі. 

 

5.2. Правові критерії концентрації в ЄС та процедури  їх 

застосування  

Правове регулювання контролю за концентрацією міститься в 

Регламенті Ради 139/2004 від 20 січня 2004 р. [641]. Відповідно до 

Регламенту 139/2004 концентрацією визнається – злиття, поглинання 

підприємств або створення спільних підприємств, які на сталій основі 

виконуватимуть функції автономного економічного підприємства, що 

призводить до сталої зміни контролю (ст. 3 Регламенту). Регламент не дає 

визначення об'єднання. Воно включає будь-які дії, що призводять до заміни 

двох або більше підприємств новим підприємством, незалежним в 

економічному відношенні.  

Отримання контролю може статися внаслідок отримання більшості 

акцій або більшості голосуючих акцій, внаслідок укладення угод, придбання 

активів, зайняття ключових постів в органах управління, тощо. Головним 

критерієм є отримання контролюючим підприємством(вами) вирішального 

впливу на підконтрольне підприємство(ва). Простого факту придбання 

більшості акцій або надання позики для виникнення концентрації 

недостатньо. 

Для отримання контролю необов'язково володіти більшістю акцій. 

Однак нелегко визначити, за яких обставин акціонер, якому належить 

менше 50 % акцій, може вважатися спроможнім здійснювати вирішальний 

вплив на підконтрольне підприємство. Можливі такі три ситуації: 

 акціонер, що не володіє більшістю акцій, може мати виключний 

контроль над підприємством внаслідок розпорошення акцій між іншими 

акціонерами (наприклад, у 1990 р. у своєму рішенні по справі Arjomari-

Prioux/Wiggins Teape Appleton Комісія встановила, що незначний акціонер, 
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який може обрати більше половини членів Адміністративної Ради, має 

виключний контроль над підприємством); 

 два акціонери, що не володіють більшістю акцій, можуть взаємно 

блокувати рішення один одного. В результаті спільний контроль належить 

цим двом акціонерам; 

 акціонер, що не володіє більшістю акцій, не може контролювати 

інших акціонерів, у результаті чого він не має контролю, і правила 

контролю за концентрацією не діють (наприклад, у 1991 р. у рішенні Комісії 

у справі Mediobanka Generali контроль над 12 % акцій на фоні великого 

розпорошення власності на акції було визнано недостатнім для визначення 

існування контролю). 

Однак, з іншого боку, існують справи, в яких формальна наявність 

виключного контролю не призводить до концентрації. У Регламенті 

наводяться такі випадки (п. 5 ст. 3  Регламенту). Так, у таких випадках, коли 

кредитна (або фінансова) установа отримала більшість акцій або активів 

підприємства на деякий час та зі спекулятивною метою; у випадку 

банкрутства або інших процедур ліквідації у відношенні до повноважень 

виключного контролю, наданих особі, відповідальній за управління 

активами збанкрутілого підприємства; та коли фінансовий холдинг отримав 

контроль над підприємством, за умови, що холдинг використовує свої права 

голосування тільки для захисту вартості інвестицій, але без втручання в 

рішення щодо конкурентної діяльності підприємства.  

Регламент 139/2004 закріплює обов’язок підприємства у відповідних 

випадках отримувати дозвіл Комісії ЄС на здійснення концентрації. Лише 

концентрація масштабу Євросоюзу (concentration with a Community 

dimension) підлягає обов’язковій попередній нотифікації до Комісії та 

потребує отримання дозволу на її здійснення (ст. 4 Регламенту).  

Окрім цього Комісія прийняла Регламент 802/2004 [625] щодо 

імплементації Регламенту 139/2004, у додатках яких містяться форми 

звернень до Комісії.  
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Для більш ґрунтовного аналізу контролю за концентраціями в праві 

Євросоюзу слід виділити три різновиди концентрації. Так, по-перше, під 

горизонтальною концентрацією (horizontal mergers) слід вважати об'єднання 

підприємств, які випускають подібну продукцію та працюють на одному 

рівні ринку; по-друге, вертикальна концентрація (vertical mergers), 

відповідно до якого відбувається об’єднання підприємств, що діють на 

різних рівнях розповсюдження (дистрибуції) того ж самого ринку товарів; й 

по-третє, слід виділяти змішані концентрації, за якими відбувається 

об’єднання підприємств, що працюють на різних товарних ринках та на 

різних рівнях розповсюдження товарів.  

Найбільш небезпечними для внутрішнього ринку вважаються 

горизонтальні злиття, бо вони можуть суттєво знизити конкуренцію, 

особливо якщо ринок вже концентрований, а підприємства, що прагнуть 

злиття, є досить великими. У цьому випадку вони мають можливість 

установлювати економічно необґрунтовані ціни, контролювати випуск 

продукції, так само як це робить монополіст, та з такими ж наслідками для 

споживача.  

Більш спірним визнається значення вертикальної концентрації. 

Фактично вона є однією з форм вертикальної інтеграції: підприємство може 

налагодити зв’язки з іншими, що мають інший рівень розповсюдження 

товарів, у довільний спосіб (починаючи від укладання ексклюзивного 

договору та закінчуючи повним вертикальним об’єднанням) . З одного боку, 

це може призвести до закриття торговельної мережі об’єднання підприємств 

для інших виробників. Але водночас таке злиття поліпшує доставку та 

розповсюдження товарів, тим самим сприяючи внутрішньовидовій 

конкуренції.  

Змішана концентрація дозволяє субсидіювати окремі галузі 

виробництва, що дає можливість послаблення конкуренції. Проте, як 

показує практика, субсидіювання найчастіше не є довготерміновим, 
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продовжується протягом обмеженого часу, а відтак не здатне заподіяти 

серйозної шкоди ринковим механізмам.  

Загальні правила розгляду заяв суб’єктів господарювання, основні 

процесуальні строки та правозастосовні повноваження Європейської Комісії 

у сфері контролю за концентраціями суб’єктів господарювання встановлені 

Регламентом ЄС 139/2004 про злиття [641]. Вимоги до форми, обсягу 

інформації в заяві, порядок провадження та процесуальні строки 

встановлені Регламентом Європейської комісії 802/2004 про імплементацію 

Регламенту 139/2004 [625] (надалі – Регламент ЄС про імплементацію). 

Генеральний директорат з питань конкуренції Європейської комісії також 

оприлюднив 2004 р. Рекомендації щодо найкращої практики контролю за 

концентрацією в ЄС [646].  

Європейська комісія спочатку в 1989 р. опублікувала Повідомлення 

про концепцію концентрації, зміст якого в подальшому було кодифіковано у 

новому документі. У липні 2007 р. Комісія видала Консолідоване 

юрисдикційне повідомлення (Consolidated Jurisdictional Notice) [609], яке 

замінило чотири попередні повідомлення. Консолідоване повідомлення 

містить в собі рекомендації щодо економічної калькуляції сукупного обігу, 

щодо поняття повнофункціональних підприємств, та інших питань, 

пов’язаних із контролем над концентрацією. Оскільки в центрі концепції 

концентрації лежить зміна відносин контролю між суб’єктами 

господарювання на довготривалій основі, наявність концентрації великою 

мірою визначається за якісними, а не кількісними ознаками. 

Окрім загальної процедури, встановленої в Регламенті 139/2004, 

також передбачена спрощена процедура розгляду повідомлення, яка 

детально міститься в оновленому в 2013 р. Повідомленні про застосування 

спрощеної процедури контролю за концентраціями [612], які не призводять 

до обмежень конкуренції. 

Однією із центральних характеристик процедури контролю за 

концентраціями загальноєвропейського виміру є можливість обміну 
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значним обсягом інформації між Генеральним директоратом з питань 

конкуренції Європейської комісії та потенційними заявниками, що дає 

можливість узгодити позиції сторін шляхом неформальних попередніх 

консультацій і врахувати зауваження Європейської комісії на етапі до 

подання офіційної заяви.  

В ЄС існує чітко окреслений розподіл між національною та 

наднаціональною компетенцією контролю за концентраціями суб’єктів 

господарювання. З одного боку, держави – члени ЄС застосовують 

національне законодавство про контроль за концентраціями, які не мають 

загальноєвропейського виміру, а з іншого, вони не мають права 

контролювати концентрації, віднесені до сфери дії Регламенту ЄС про 

злиття. Проте, система є достатньо гнучкою і дозволяє розподілити зусилля 

між національними конкурентними відомствами та Європейською комісією. 

Варто особливо відзначити, що правова система ЄС не допускає 

можливості прийняття суперечливих рішень при застосуванні 

національними органами норм конкурентного законодавства, що 

стосуються координованої поведінки суб’єктів господарювання, про яку 

йдеться в ст. 101 ДФЄС, та зловживань домінуючим становищем на ринку, 

тобто, ст. 102 ДФЄС. Згідно зі ч.1 ст. 3 Регламенту Ради 1/2003 [639], 

рішення національних конкурентних органів (НКО) та судів у справах про 

антиконкурентну поведінку учасників ринку, повинні прийматися у суворій 

відповідності із вимогами ст.ст. 101 та 102 ДФЄС. Тобто, ці рішення у 

жодному разі не можуть суперечити рішенням органів ЄС. Дещо інший 

підхід застосовується по відношенню до контролю за концентраціями 

суб’єктів господарювання. Так, згідно зі ст. 3(3) Регламенту 1/2003, 

національні правила контролю за концентрацією можуть і не бути 

ідентичними правилам ЄС, зокрема: «Параграфи 1 та 2 не застосовуються у 

випадках, коли органи із захисту конкуренції та суди держав-членів 

застосовують національне законодавство про контроль за злиттям».  
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Таким чином, вирішальне значення в системі контролю за 

концентраціями в ЄС має відповідь на запитання – яке законодавство 

повинне застосовуватися для контролю за конкретною концентрацією між 

суб’єктами господарювання? Ключовою характеристикою цієї системи є 

«принцип єдиного вікна» або «єдиного повідомлення» (оne-stop-shop 

principle), який полягає у тому, що в ЄС кожна окрема транзакція повинна 

оцінюватися виключно за правилами одного рівня юрисдикції. Якщо 

транзакція має «європейський вимір», вона аналізується Європейською 

Комісією за правилами Регламенту ЄС про злиття. Якщо ж запланована 

концентрація не досягає встановлених Регламентом ЄС про злиття 

параметрів «загальноєвропейського виміру», вона може оцінюватися одним 

або кількома уповноваженими на те конкурентними відомствами держав – 

членів ЄС (звичайно, коли досягнуті фінансові показники для застосування 

національних правил контролю). Рішення, прийняті на підставі 

національного законодавства, можуть відрізнятися (або теоретично навіть 

суперечити) рішенням, які могла б прийняти Європейська комісія у тих же 

справах на основі Регламенту ЄС про злиття. На практиці ж національні 

правила держав-членів настільки гармонізовані із Регламентом ЄС про 

злиття, що відповідність рішень національних відомств правовій позиції 

Європейської Комісії фактично гарантована. 

Транзакції загальноєвропейського виміру підлягають попередньому 

повідомленню Європейської комісії і не можуть бути завершені до 

прийняття Європейською комісією відповідного рішення. З метою 

забезпечення інтересів учасників ринку Регламент ЄС про злиття 

встановлює дуже стислі строки для оцінки Європейською комісією 

можливого впливу концентрації на функціонування внутрішнього ринку. 

Критерії загальноєвропейського виміру викладені у вигляді фінансових 

показників обігу від господарських операцій належних суб’єктів 

господарювання, що вказують на необхідність повідомлення Європейської 

комісії про заплановану концентрацію суб’єктів господарювання. 
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Відповідно, проводиться кількісний тест на визначення, чи досягаються 

встановлені Регламентом ЄС про злиття порогові показники. 

Згідно із Регламентом ЄС про злиття, «концентрація» має місце, коли 

внаслідок господарської транзакції між суб’єктами господарювання 

змінюються відносини контролю на довгостроковій основі. Зокрема, 

концентрація суб’єктів господарювання виникає у випадках: злиття 

суб’єктів господарювання, тобто об’єднання чи приєднання незалежних 

суб’єктів господарювання чи їх частин (ст. 3(1)(а) Регламенту ЄС про 

злиття); набуття контролю суб’єктом(ами) господарювання над одним чи 

кількома іншими суб’єктами господарювання чи над його (їх) частинами 

шляхом придбання акцій чи активів, укладення договору або у будь-який 

інший спосіб (ст. 3(1)(b) Регламенту ЄС про злиття); створення 

повнофункціонального спільного підприємства (ст. 3(4) Регламенту ЄС про 

злиття). Причому поняття контролю є ключовим для розуміння функції 

контролю за концентрацією суб’єктів господарювання. Контроль може бути 

спільним та одноосібним. Спільний контроль, як і одноосібний, може бути 

встановлено de jure чи de facto. 

Найбільш складним для вирішення питання поширення юрисдикції 

щодо контролю над концентраціями є питання створення спільного 

підприємства, яке на довгостроковій основі буде виконувати всі функції 

автономного господарюючого суб’єкта. Така форма в Регламенті визначена 

як одна із форм концентрації суб’єктів господарювання.  

Регламент 139/2004 визначає розмір, за умови досягнення якого 

нотифікація має бути зроблена саме до Комісії, а не до конкурентного 

органу держави – члена ЄС. Так, за загальним правилом положення 

Регламенту 139/2004 поширюються на концентрацію підприємств, якщо:  

1. Загальний сукупний світовий обіг усіх учасників концентрації 

становить більше ніж п’ять мільярдів євро, при цьому сукупний обіг у 

межах ЄС кожного хоча б із двох учасників концентрації має становити 

понад двісті п’ятдесят мільйонів євро, або 
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2. Загальний сукупний світовий обіг усіх учасників концентрації 

становить понад два мільярди п’ятсот мільйонів євро; при цьому у кожній 

щонайменш з трьох держав – членів ЄС загальний сукупний обіг всіх 

учасників концентрації становить понад сто мільйонів євро, та сукупний 

обіг кожного з щонайменш двох учасників концентрації становить понад 

двадцять п’ять мільйонів євро (в цих же державах-членах) та сукупний обіг 

у межах Євросоюзу кожного з щонайменш двох учасників концентрації 

становить понад сто мільйонів євро.  

Незалежно від того, застосовується перше чи друге правило, 

вважається, що масштаб Євросоюзу не досягнуто, якщо кожне з відповідних 

підприємств реалізує більше двох третин свого загального товарообігу в 

Євросоюзі в одній єдиній країні-члені. 

Поняття сукупного обігу від реалізації продукції/послуг визначене в 

статті 5(1) Регламенту ЄС про злиття [641] як «… суми, отримані належним 

суб’єктом господарювання протягом попереднього фінансового року від 

реалізації продукції та надання послуг, що становлять звичайну діяльність 

суб’єкта господарювання, після вирахування сум торгових знижок та 

податку на додану вартість, а також інших податків, що прямо залежать від 

обороту. Сукупний обіг належного суб’єкта господарювання не включає 

надходжень від продажу продукції чи надання послуг будь-яким із суб’єктів 

господарювання, зазначених у частині 4 [цієї статті]». 

Якщо концентрація не досягає встановленого Регламентом 139/2004 

фінансового розміру, а також у випадку, якщо всі учасники концентрації 

досягають понад дві третини сукупного обігу в одній і тій де державі-члені, 

то така концентрація нотифікується до національного конкурентного органу 

відповідно до внутрішніх норм конкурентного права держави-члена. Таким 

чином, виключається ситуація, коли учасники майбутньої концентрації 

мають звертатися за дозволом до Комісії або до національного 

конкурентного органу, принцип паралельного застосування (розгляду) не 

діє. Регламентом чітко визначена підлеглість справ щодо концентрації 
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конкретному органу (one-stop-shop principle) і виключається можливість 

множинного звернення.  

В ЄС встановлено загальну заборону здійснювати концентрацію до 

прийняття Європейською комісією (або відповідним НКО) остаточного 

рішення за поданою заявою. Рішення Європейської комісії щодо 

концентрацій суб’єктів господарювання підлягають контролю з боку 

судової влади. 

Якщо концентрація здійснюється через проміжні компанії, розрахунки 

масштабу Євросоюзу виконуються, виходячи не з юридичної структури, а 

приймаючи товарообіг материнських підприємств та товарообіг проміжних 

компаній (це ще один приклад застосування доктрини економічної 

цілісності групи) за сукупний товарообіг. 

Масштаб Євросоюзу – це критерій для передачі юрисдикції Комісії. 

Дія цих правил поширюється за межі території ЄС, а Регламент 

застосовується до випадків концентрації підприємств, що не розташовані в 

ЄС та не проводять там свою основну економічну діяльність. Юрисдикція 

не залежить, як у випадку застосування ст. 101 та 102 ДФЄС, від існування 

шкідливого впливу на торгівлю між країнами-членами. Варто особливо 

підкреслити, що повноваження Комісії щодо контролю над концентраціями 

можуть мати екстериторіальну дію. Перш за все, мова йде про те, що 

Регламент 139/2004 має екстериторіальне застосування, тобто європейські 

правила можуть застосовуватися до концентрацій, що здійснюються поза 

межами ринку ЄС, проте впливають або можуть вплинути на конкуренцію 

на внутрішньому ринку ЄС.  

Що ж стосується екстериторіального застосування безпосередньо 

правил ЄС щодо контролю за концентраціями, то про це йдеться у 

Boeing/McDonnell Douglas [673]. Згідно з рішенням Комісії щодо заявленої 

транзакції, до концентрації між двома компаніями, заснованими поза 

межами ЄС, може застосовуватися Регламент про контроль за 

концентраціями. Boeing, американська корпорація, повідомила Комісію про 
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намір здійснити придбання іншої американської компанії, а саме McDonnell 

Douglas. Після концентрації на ринку великих реактивних літаків для 

комерційних перевезень залишилося б лише два конкуренти – Boeing та 

Airbus. Тому ця транзакція викликала значні сумніви щодо її сумісності із 

внутрішнім ринком ЄС, і Комісія розпочала розслідування справи. Перш за 

все, було з'ясовано, що заявлена транзакція становить концентрацію в 

розумінні Регламенту про контроль за концентраціями. Далі, Комісія 

повинна була встановити, чи мала вона юрисдикцію по даній справі, тобто 

чи була заявлена концентрація масштабів ЄС, в залежності від фінансових 

показників, а також застосування правила «двох третіх» (детально про 

правило «двох третіх» йтиметься далі за текстом). І, нарешті, концентрація 

повинна була мати економічний вплив на значну частину внутрішнього 

ринку ЄС. Комісія визначила, що відповідним ринком для даної 

концентрації був світовий ринок реактивних літаків для комерційних 

перевезень. Внутрішній ринок ЄС був важливою частиною цього світового 

ринку. Європейські авіалінії становили близько 30 % прогнозованого 

світового попиту в наступні 10 років. Прогнозовані частки на 

європейському ринку компаній Boeing та McDonnell Douglas на наступні 10 

років становили 54 % та 12 % відповідно (61 % та 12 % на світовому ринку). 

Комісія дійшла висновку, що концентрація призводила до зміцнення 

домінуючого становища компаній, внаслідок чого ефективна конкуренція на 

внутрішньому ринку ЄС значно обмежувалась, а тому транзакція підпадала 

під дію Регламенту ЄС про контроль за концентраціями, незважаючи на те, 

що учасниками концентрації були компанії, засновані поза межами ЄС [159, 

95-96]. 

Не менш важливим є рішення Суду ЄС у справі Gencor v. Commission 

[733], що стосувалося концентрації, заявленої африканською компанією 

Gencor та Lonrho – компанією, зареєстрованою за законодавством Англії. 

Обидві компанії здійснювали свою діяльність в сфері металів платинової 

групи та збиралися набути контроль над компанією South African Implats, в 
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якій компанія Gencor вже володіла часткою 46,5 % статутного капіталу. 

Передбачалося, що Implats отримає одноосібний контроль над Eastplats та 

Westplats (також відомі як Lonrho Platinum Division, LPD) – компанією, 

інкорпорованою за законодавством Південної Африки, в якій Lonrho 

володіла часткою 73 % статутного капіталу. Комісія визнала заявлену 

концентрацію несумісною із внутрішнім ринком ЄС, навіть незважаючи на 

запропоновані зобов'язання учасників концентрації. Основним аргументом 

Комісії було те, що концентрація могла призвести до дуалістичного 

домінування та, відповідно, до зменшення обсягів виробництва, а отже і 

збільшення цін на платину. В рішенні Суду ЄС у цій справі було 

встановлено, що для того, щоб транзакція вважалася концентрацією 

масштабів ЄС, зовсім необов'язково, щоб учасники концентрації були 

засновані в ЄС, або щоб діяльність, яка підлягає концентрації, 

здійснювалася в межах ЄС.  

Суд ЄС постановив, що «регламент про контроль за концентраціями 

застосовується і до концентрацій, учасниками яких є компанії із порівняно 

маленькою присутністю на внутрішньому ринку ЄС, коли є суттєві підстави 

вважати, що запланована концентрація матиме невідкладний, значний та 

передбачуваний вплив на конкуренцію в ЄС» [520, 271]. Суд надав детальне 

пояснення кожного з критеріїв. Так, критерій «невідкладного впливу» 

пояснюється наступним. Домінуюче становище компанії, що виникає 

внаслідок концентрації, не залежить від її поведінки на ринку у 

майбутньому, а виникає саме по собі внаслідок зміни структури ринку [520, 

272].
 
Суд наголошував на необхідності розрізняти дві ситуації: по-перше, 

ймовірні зловживання домінуючим становищем учасниками концентрації в 

майбутньому, що можуть підпадати під дію статей 81 та 82 (ст. 101 та ст. 

102 ДФЄС); по-друге, зміна структури компаній та ринку внаслідок 

концентрації. Концентрація сама по собі необов'язково повинна призводити 

до невідкладних зловживань, адже все залежатиме від рішень компаній в 

майбутньому.  
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Проте концентрація може мати прямим і невідкладним наслідком 

створення умов, за яких зловживання своїм становищем на ринку є не лише 

можливим, але й вигідним. Що ж стосується критерію «значного впливу», 

слід зазначити, що Суд підтримав Комісію в тому, що невеликі продажі та 

частки на ринку учасників концентрації не завжди є свідченням того, що 

концентрація не матиме значного впливу на конкуренцію. В той час як 

рівень продажів та частка на внутрішньому ринку ЄС (20 % світового 

попиту) компанії, що виникала внаслідок концентрації, були вже достатніми 

для того, щоб транзакція кваліфікувалася як концентрація масштабу ЄС, 

потенційний вплив на конкуренцію після концентрації був би ще більшим. 

Говорячи про останній критерій – «передбачуваність впливу» [520, 272] 

концентрації на конкуренцію, Суд у рішенні у зазначеній справі встановив, 

що передбачуваним результатом створення домінуючої дуополії на 

світовому ринку є значне обмеження конкуренції на внутрішньому ринку 

ЄС, який є невід'ємною частиною світового ринку. Тому застосування 

Регламенту про контроль за концентраціями до такої концентрації було 

юридично та економічно обґрунтованим. 

Загальний підхід Європейської комісії до оцінки суті концентрацій 

суб’єктів господарювання полягає у тому, що горизонтальні концентрації, 

тобто транзакції між конкурентами, несуть значно більші ризики для 

конкуренції, ніж вертикальні чи конгломератні концентрації. В результаті 

концентрації між конкурентами кількість гравців на відповідному ринку 

зменшується, а новостворена компанія чи група компаній має можливість 

встановити або збільшити свій вплив на ринку внаслідок збільшення своєї 

частки на відповідному ринку. Ефект ринкової влади може виявлятися через 

одноосібну поведінку компанії, що утворилася внаслідок концентрації або 

внаслідок координованої поведінки, тобто мовчазної змови між іншими 

учасниками ринку. Вертикальні та конгломератні концентрації, як правило, 

не становлять загроз для конкуренції, сприяють економічній ефективності, 

хоча в деяких ситуаціях їх наслідком також можуть бути певні обмеження 
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конкуренції. Зокрема, Комісія перевіряє, чи відбувається внаслідок 

вертикальної та конгломератної концентрації суб’єктів господарювання 

«закриття» суміжних ринків для конкурентів вниз чи вгору по ланцюжку 

руху товару на ринку, а також чи не призводить реструктуризація 

відповідних ринків до сприяння координації поведінки підприємств-

учасників концентрації. 

Оцінка потенційних негативних наслідків концентрації суб’єктів 

господарювання провадиться з урахуванням заявлених сторонами 

відомостей про економічну ефективність та всіх інших компенсуючих 

факторів, що можуть збалансувати можливість використання ринкової 

влади концентрованою компанією, у тому числі, купівельну спроможність 

(владу) клієнтів або наявність потенційних конкурентів, що можуть 

об’єктивно і швидко увійти на ринок.  

Існують виключення із загального підходу до оцінки концентрації 

суб’єктів господарювання. Так, п. 5 ст. 3 Регламенту про злиття чітко 

визначаються випадки, в яких формальна наявність виключного контролю 

не призводить до концентрації. Це, зокрема, має місце у випадку, коли 

кредитна (або фінансова) установа отримала більшість акцій або активів 

підприємства на деякий час та зі спекулятивною метою; у випадку 

банкрутства або інших процедур ліквідації відносно повноважень 

виключного контролю, наданих особі, відповідальній за управління 

активами збанкрутілого підприємства; у випадку, коли фінансовий холдинг 

отримав контроль над підприємством, за умови, що холдинг використовує 

свої права голосування тільки для захисту вартості інвестицій, але без 

втручання в рішення щодо конкурентної діяльності підприємства. 

Прикладом може бути також поглинання компаній, які знаходяться на межі 

припинення діяльності, банкрутства (failing firms, failing company defence). 

Закриття такого бізнесу у будь-якому випадку призведе до структурних змін 

на ринку та збільшення ринкової частки іншої, навіть вже домінуючої 

компанії. Отже, поглинання збанкрутілого або перебуваючого на межі 
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банкрутства суб’єкта господарювання більш ефективною компанією не 

матиме гірших наслідків для конкуренції, ніж це відбудеться «природним» 

розвитком подій на ринку.  

Регламент 139/2004 спростив та пришвидшив процедуру розгляду 

нотифікацій від учасників майбутньої концентрації. Протягом місяця 

Комісія надає дозвіл більшості операцій, які не створюють або не 

зміцнюють домінуюче становище підприємств на внутрішньому ринку або 

на його значній частині. 

Стаття 10 Регламенту 139/2004 встановлює часові межі для розгляду 

Комісією справ про концентрацію. Рішення Комісія ЄС має надати 

протягом 25 робочих днів з моменту отримання нотифікації, якщо такі дії не 

загрожують добросовісній конкуренції на внутрішньому ринку; період може 

бути збільшений до 35 робочих днів, якщо є необхідність отримання 

повідомлення від держави-члена; якщо Комісія ЄС запроваджує процедуру 

розслідування, рішення має бути прийнято протягом 90 робочих днів; і 

нарешті, період у 105 робочих днів встановлений, якщо сторони надсилають 

зобов’язання стосовно дій, які б не суперечили правилам конкуренції, 

тільки у випадках, якщо такі зобов’язання надсилаються протягом 55 

робочих днів після ініціювання процедури розгляду справи Комісією ЄС.  

Що ж стосується формального розгляду заявленої концентрації, то він 

може відбуватися у дві стадії із дотриманням досить стислих строків та 

наступних аспектів. По-перше, заяви про концентрацію подаються у 

встановленій формі, визначеній Європейською Комісією (форма СО), у 

тому числі і для заяв за спрощеною процедурою. По-друге, Європейська 

Комісія на прохання держави-члена може прийняти рішення про передачу 

своєї компетенції розглядати заяви про концентрацію 

загальноєвропейського виміру національному конкурентному органу 

(протягом 35 днів з дати подання заяви або 65 днів в режимі розслідування 

справи), згідно із принципами субсидіарності та «єдиного 

вікна/повідомлення»). Це так зване «німецьке застереження» згідно статті 9 
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Регламенту ЄС про злиття є можливим у випадках, коли на території 

відповідної держави – члена ЄС є ознаки існування «відокремленого 

ринку», який може зазнати найбільшого впливу внаслідок заявленої 

концентрації. Учасники концентрації згідно із ст. 4(4) Регламенту про 

злиття до подання своєї формальної заяви можуть також заявити про 

доцільність передачі заяви та компетенції розглядати таку заяву від 

Європейської Комісії до НКО на підставі існування відокремленого ринку. 

Держава-член може звернутися з проханням перерозподілу компетенції вже 

після подання заяви про концентрацію. З іншого боку, НКО, вдаючись до 

«голландського застереження», передбаченого ст. 21 Регламенту ЄС про 

злиття, можуть також звернутися до Європейської Комісії з проханням 

передати їй на розгляд заяву про концентрацію, що не має 

загальноєвропейського виміру. Дійсно, ст. 21(4) Регламенту ЄС про злиття 

врегульовує ситуації, коли держави-члени, керуючись іншими ніж 

конкуренція законними публічними інтересами, такі як національна 

безпека, плюралізм національних засобів інформації, нагляд за фінансовими 

ринками тощо, можуть прийняти рішення, які б мала приймати Європейська 

Комісія, якби вона розглядала відповідну заяву.  

У 2013 р. було прийнято оновлене Повідомлення про спрощену 

процедуру розгляду певних категорій заяв на концентрацію [612]. Це 

Повідомлення розширює сферу дії Комісії за спрощеною процедурою 

перегляду безпроблемних злиттів, тобто таких, які несуть мінімальний 

ризик для конкурентного середовища. Дана спрощена система вже почала 

діяти з 1 січня 2014 р. Відповідно до цього повідомлення, злиття, які 

зазвичай навряд чи будуть викликати ймовірність викривлення конкуренції 

на ринку, розглядаються Комісією за спрощеною процедурою. Компанії 

можуть використовувати більш коротку форму повідомлення та Комісія 

може позбавити ці транзакції формальної процедури аналізу ринку. Іншими 

словами, Комісія розширила сферу спрощеного порядку в світлі 

накопиченого досвіду практичного аналізу всіх випадків концентрації. 
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Можна з впевненістю припустити, що такі зміни зумовлені умовами ринку, 

на яких вже відбулися значні структурні зміни. Отже, відповідно до нового 

підходу Комісії, наступні види транзакцій можуть розглядатися в 

спрощеному порядку.  

По-перше, спрощена процедура застосовується відтепер до ринків, на 

яких відбувається злиття підприємств-конкурентів, сукупна частка ринку 

яких більше 20 % (у випадку «горизонтальних концентрацій»). Натомість в 

попередній застосованій спрощеній процедурі сприймався рівень 15 % 

сукупної частки ринку учасників концентрації. Отже, відбулося підвищення 

максимальної межі частки ринку учасників концентрації.  

По-друге, у випадках «вертикальної концентрації», коли одна з 

компаній продає вхід на ринок, де інша компанія є активним гравцем на 

ринку (наприклад, злиття виробника автомобільних запчастин і виробника 

автомобілів), злиття, за умов яких підприємства володіють менше 30 % долі 

ринку, оцінюватимуться за спрощеною процедурою. Знову ж таки, у 

порівнянні з попередньо діючою спрощеною системою щодо даного виду 

концентрації (де застосовувався критерій 25 % частки ринку) помічаємо 

підвищення порогового показника.  

Й ще одним випадком застосування спрощеної процедури схвалення 

концентрації стають концентрації, за умов об'єднання підприємств, які 

мають від 20 % до 50 % частки ринку, але збільшення частки на ринку при 

їх злитті є невеликим. Отже, знову ж таки, при застосуванні економічного 

аналізу, відповідно до якого прогнозується невелике зростання сукупної 

частки ринку при злитті підприємств, Комісія застосовує спрощену 

процедуру розгляду заяв про концентрацію.  

За рахунок запровадження такої реформованої системи за даними 

Комісії очікується, що приблизно 60–70 % всіх злиттів відтепер будуть 

підпадати під спрощену процедуру, що зумовить зменшення 

бюрократичного тягаря на підприємства та розвантажить роботу Комісії.  
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5.3. Відповідальність за порушення правил концентрації в праві  

ЄС 

Звітуючи про стан імплементації Регламенту 139/2004, Комісія в 2009 

р. видала Повідомлення, відповідно до якого наводилися дані про значну 

кількість угод, які мають бути повідомлені в більш ніж одній державі-члені. 

Дані за 2007 р. показують, що було принаймні 100 угод, які підлягали 

повідомленню в трьох або більше державах-членах [637]. Й 240 справ 

переглядалися в двох або більше державах-членах в 2007 р. Ці концентрації 

разом вимагали проведення більше ніж 360 паралельних розслідувань.  

На практиці небагато операцій з концентрації були заборонені 

Комісією ЄС. Можна навести статистику Комісії, яка свідчить, що за весь 

період чинності попреденього Регламенту 1989 р. та чинного зараз 

Регламенту 2004 р. всього тільки 9 справ стосувалися накладання санкцій за 

порушення європейського контролю за концентраціями (4 справи – в 1999 

р., по одній справі – в 1998, 2000, 2002, 2004, 2009 рр.). Серед останніх 

заборон, які наклала Комісія, можна назвати заборону створення спільного 

підприємства Nordic Satellite Distributio, тому що воно зміцнювало 

антиконкурентний ефект, заважаючи функціонуванню скандинавського 

ринку супутникового телебачення; придбання компанією VOLVO її 

головного шведського конкурентна SCANIA, яке змінило б структуру ринку 

вантажних автомобілів, автобусів і вагонів тощо. Натомість головною 

метою повноважень Комісії ЄС щодо контролю над концентраціями 

вбачається необхідність послідовного контролю над ринком в цілому, що 

зумовлює можливість прогнозування зміни та можливі порушення з боку 

самих підприємств. 

Регламент ЄС про злиття [641] передбачає, що будь-яка концентрація 

загальноєвропейського виміру підлягає обов’язковому повідомленню 

Європейській Комісії до моменту її реалізації і автоматично призупиняється 

до прийняття Європейською Комісією офіційного рішення про 

допустимість заявленої транзакції для функціонування внтурішнього ринку 
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або до дати, коли Європейська Комісія згідно з Регламентом ЄС про злиття 

повинна була б прийняти рішення щодо заявленої концентрації, але не 

змогла це зробити (ст. 7): «Концентрація, що має вимір ринку 

Співтовариства, … і має розглядатися Комісією згідно із п. 5 статті 4, не 

може реалізовуватися до моменту подання відповідної заяви, як і до 

прийняття рішення про її сумісність із функціонуванням спільного ринку 

згідно із статтями 6 (п. 1)(b), 8 (п. 1) або 8 (п. 2), або на підставі презумпції, 

зазначеній в ч. 6 статті 10». 

Що саме вважати реалізацією концентрації оцінюється у кожному 

випадку окремо. На практиці, мораторій стосується будь-яких юридично 

значущих дій, в результаті яких відповідна угода реалізується повністю або 

у певній її частині. Концентрація, здійснена в період мораторію, вважається 

недійсною до прийняття Європейською Комісією відповідного рішення, а у 

випадку рішення про недопустимість / заборону концентрації, така угода 

стає недійсною, а її реалізація може призвести до штрафу у розмірі до 10 % 

сукупного річного обігу належних суб’єктів господарювання (ст. 14 

Регламенту).  

В результаті порушення умов проведення концентрації Регламент 

139/2004 уповноважує Комісію ЄС приймати рішення щодо накладення 

штрафів та періодичних штрафних платежів за порушення норм 

концентрації (ст. 14, 15 Регламенту). Різновиди матеріальної 

відповідальності за порушення умов Регламенту є аналогічними вказаним в 

Регламенті 1/2003.  

Таким чином, за порушення матеріальних норм, тобто за 

ненадсилання нотифікації про концентрацію, запровадження концентрації 

після повідомлення, але до рішення Комісії ЄС, запровадження 

концентрації, визнаної несумісною із внутрішнім ринком ЄС, невиконання 

рішень Комісії ЄС, на підприємство порушника накладається штраф у 

розмірі до 10% сукупного обігу підприємства відповідно до даних за 

останній фінансовий рік.  
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За порушення процесуальних норм, тобто за ненадання або надання 

недостовірної інформації у нотифікації, запитах, підтвердженнях, 

зобов’язань, надання некоректних фінансових документів на вимогу Комісії 

ЄС, підприємство-порушник сплачує штраф у розмірі до 1% сукупного 

обігу.  

Періодичні штрафні платежі накладаються у розмірі, що не перевищує 

5 % середнього денного сукупного обігу підприємства або асоціації 

(об’єднання) підприємств за кожен день затримки надання інформації за 

запитом Комісії ЄС, за кожен день відкладання інспектування Комісією ЄС 

та за невиконання рішень Комісії ЄС.  

У зв’язку з можливістю накладання санкцій на підприємства 

порушників варто зазначити, що доктрина єдиного економічного суб’єкта 

господарювання розповсюджується й на сферу регулювання відносин 

концентрації.  

Згідно зі ст. 263 ДФЄС Суд ЄС уповноважений переглядати 

законність актів інститутів ЄС. Так, підставами для оскарження рішення 

Комісії ЄС про концентрацію є: відсутність компетенції; порушення 

основних процедурних вимог; порушення положень установчих договорів; 

зловживання повноваженнями. Так, якщо Комісія ЄС діє поза межами своєї 

компетенції, наданої їй установчими договорами та вторинним правом, тоді 

її рішення можуть бути скасовані на підставі відсутності компетенції. 

Зважаючи на те, що Комісія ЄС має виключну компетенцію застосовувати 

Регламент про контроль за концентраціями, зрозуміло, що Комісія ЄС має 

компетенцію застосовувати положення Регламенту та приймати рішення 

стосовно концентрацій, що сягають масштабу ЄС. 

Важливим для будь-якої справи про концентрацію є можливість саме 

фізичної чи юридичної особи звернутися до Суду ЄС із позовом проти 

рішення Комісії ЄС. Взагалі, суди ЄС мають право переглядати законність 

актів Комісії ЄС, що мають юридичну силу. Тимчасові акти не можуть бути 

оскаржені. Важливо, щоб рішення Комісії ЄС було прямо адресовано таким 
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особам або безпосередньо та індивідуально зачіпало інтереси такої 

особи/осіб. Ще одним важливим моментом для того, щоб мати можливість 

скористатися правом звернутися до Суду ЄС із позовом проти Комісії ЄС, є 

дотримання 2-місячного строку для подання такого позову, який 

відраховується або з моменту опублікування такого рішення, або з моменту 

повідомлення позивача про таке рішення, або з дня, коли позивач дізнався 

про таке рішення. 

Так, рішення Комісії про заборону концентрації згідно зі статтею 8(3) 

Регламенту 139/2004 є актом Комісії ЄС, що має юридичну силу, та 

найбільш часто оскаржується до судів ЄС (наприклад, справи Airtours [748], 

Tetra Laval [680] та Schneider [744]). В принципі, будь-яке рішення, що 

призводить до значних змін юридичного становища певних компаній, може 

бути оскаржене в судовому порядку. 

Слід зазначити, що не лише безпосередні учасники концентрації 

мають право оскаржувати рішення Комісії ЄС в судовому порядку. Треті 

особи, інтереси яких безпосередньо зачіпаються рішенням Комісії ЄС про 

схвалення або заборону концентрації, також можуть звернутися до суду 

згідно ст. 263 ДФЄС.  

Як було зазначено вище, Комісія не часто користується своїми 

повноваженнями щодо притягнення до відповідальності за порушення норм 

щодо попередньої нотифікації та отримання рішення про концентрацію. 

Натомість, вона використовує повноваження щодо попереднього (ex ante) та 

подальшого (ex post) контролю з метою відслідковування економічного 

стану ринку, щоб запобігти подальшому зловживанню домінуючим 

становищем.  

Серед найбільш гучних та складних справ, які розглядалися відносно 

нещодавно, слід виділити справу Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône, 

рішення за яким було прийнято Комісією 10 червня 2009 р. Формально 

юридично Комісія спочатку в 2008 р. отримала нотифікацію про отримання 

компанією Electrabel контролю de facto над компанією CNR, хоча, як було 
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встановлено Комісією, сама концентрація відбувалася з 2003 р. Проводячи 

консультації між сторонами, Комісія не виявила ніяких перепон щодо 

ненадання позитивного рішення про концентрацію. В результаті детального 

аналізу розподілу часток підприємств, а також механізму голосування, що 

також розцінюється як отримання контролю над підприємством, Комісія в 

2009 р. видає рішення про накладення санкції на компанію Electrabel в 

розмірі 20 млн. євро відповідно до ст. 14 Регламенту 139/2004.  

Отже, Комісія є єдиним інститутом ЄС, прямим обов’язком якого є 

реалізація конкурентного права ЄС на практиці, зокрема, шляхом 

здійснення попереднього контролю за концентраціями. Повноваження 

Комісії ЄС в цій сфері є досить широкими.  

 

Висновки до розділу 5 

Однією з найвпливовіших та найефективніших форм контролю над 

ринком була й залишається форма злиттів та поглинань. Термін 

«концентрація» найбільш широко відображає процеси зміни структури 

ринку та видозміни ринкової влади в результаті отримання корпоративного 

контролю одним підприємством над іншим.  На світовому ринку 

простежуються тенденції до посилення процесів концентрації. Національні 

правила контролю за концентраціями різняться, починаючи з його 

процедури й організаційних засад, створюючи можливі конфлікти 

юрисдикцій за відсутності міжнародно-правового регулювання проведення 

транснаціональних концентрацій. Єдиним на сьогоднішній день 

міжнародно-правовим механізмом регулювання концентрації підприємств є 

наявний механізм в ЄС.   

В ЄС відбувалось поступове розширення повноважень Комісії за 

рахунок активної підтримки Суду ЄС в сфері контролю за концентраціями.  

Без внесення змін до установчих договорів Комісія отримала повноваження 

щодо попереднього контролю за концентраціями в ЄС. Реформа права 

конкуренції ЄС, яка розпочалася в 2004 р., мала своїм наслідком й зміни 
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правил концентрації. Тенденція до більш економічного підґрунтя в аналізах 

Комісії була віддзеркалена в прийнятому Регламенті 139/2004, який 

запровадив тест на суттєве обмеження конкуренції як одного з найбільш 

складного комплексу для економічного та правового аналізу.  

Отримання Комісією повноважень щодо подальшого контролю після 

транзакції щодо концентрації (ex post) та повноважень щодо попереднього 

контролю та дозвільної системи контролю за концентраціями (ex ante) 

відбулося лише в результаті поширення аргументованої практики Комісії, 

яку підтримував Суд ЄС. 

Користуючись досить широкими повноваженнями, Комісія все ж таки 

передбачила варіанти передачі таких функцій до національних органів, а 

також удосконалила механізм спрощеного, повідомчого характеру.  

Комісія перевіряє майбутню концентрацію підприємств відповідно до 

процедури, визначеної Регламентом 139/2004, з метою встановлення, чи 

буде запропонована концентрація суттєво перешкоджати ефективній 

конкуренції в межах внутрішнього ринку Євросоюзу через створення або 

посилення домінуючого становища (signifacantly impede effective competition 

– SIEC-тест). Концентрація, що призводитиме до такого результату, 

визнається несумісною з внутрішнім ринком ЄС, а отже, забороняється 

Комісією.  

Критерії застосування правил регулювання концентрацій відображені  

у фінансових показниках учасників концентрації відповідно до Регламенту 

139/2004. Ці показники є критерієм для розподілу національної та 

наднаціональної компетенції контролю за концентраціями суб’єктів 

господарювання. Аналіз взаємодії Комісії та національних конкурентних 

органів в процесі регулювання концентрацій дозволив виділити практичне 

застосоування німецького та голандського застережень.  Регламент 139/2004 

має екстериторіальне застосування, тобто європейські правила можуть 

застосовуватися до концентрацій, що здійснюються поза межами ринку ЄС, 
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проте впливають або можуть вплинути на конкуренцію на внутрішньому 

ринку ЄС.  

За порушення матеріальних норм, тобто за ненадсилання нотифікації 

про концентрацію, запровадження концентрації після повідомлення, але до 

рішення Комісії ЄС, запровадження концентрації, визнаної несумісною із 

внутрішнім ринком ЄС, невиконання рішень Комісії ЄС, на підприємство 

порушника накладаються штрафні санкції, які  передбачені Регламентом 

139/2004, які за своєю суттю збігаються із тими, щодо накладаються зідно 

Регламенту 1/2003. Однак, як свідчить практика Комісія не часто 

користується своїми повноваженнями щодо притягнення до 

відповідальності за порушення норм щодо попередньої нотифікації та 

отримання рішення про концентрацію. 
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РОЗДІЛ 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ НА РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

6.1. Поняття державної допомоги та її роль у правовому конкурентному 

середовищі 

Необхідною умовою функціонування ринкової економіки є її 

ефективне правове регулювання. Правове регулювання відносин 

конкуренції з метою встановлення добросовісних невикривлених відносин 

суб’єктів на ринку є одним з фундаментальних принципів вільної ринкової 

економіки. Саме антимонопольне право встановлює правила поведінки 

суб’єктів господарювання на ринку, захищає їх від неправомірних 

антиконкурентних дій інших суб’єктів та/або державних органів.  

Хибною вважається думка, що дії тільки суб’єктів господарювання на 

ринку можуть негативно впливати на ринок. Дії держави в особі державних 

органів чи органів місцевого самоврядування також можуть стати 

суб’єктами антимонопольного регулювання, якщо їх дії обмежують чи 

спотворюють конкурентний режим на ринку [146]. Таким чином, об’єктом 

даного дослідження стають саме такі дії держави, які можуть обмежувати 

конкуренцію на ринку.  

За своєю суттю питання регулювання державного втручання та надання 

форм субсидування відноситься до національної юрисдикції. Однак, якщо 

мова йде про торговельні відносини, які виходять за межі державного 

регулювання, або зачіпають інтереси нерезидентів, можна припустити,що 

правила державної допомоги стають першочерговими й для 

транснаціонального регулювання. В умовах загострення конкуренції в 

міжнародній торгівлі державні субсидії стають важливим інструментом 

політики в галузі сприяння розвитку бізнесу, і вирішення соціальних питань 

і підтримання ринку. Субсидії можуть бути дуже потужним інструментом 

політики, які можуть бути використані для подолання питань, які ринок не 
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змозі вирішити або для досягнення соціальних цілей [331]. Дійсно, 

виключно держава, користуючись своїм суверенітетом, визначає, де і коли 

надавати субсидії. Тим не менш, важливо, щоб прагматично визнавалися та 

попереджалися можливі негативні наслідки від такого роду діяльності 

держави у зв’язку з можливим спотворення конкуренції на ринку та звести 

такі витрати до мінімуму.  

У широкому розумінні, будь-яке втручання уряду(держави) стосовно 

надання допомоги підприємству або групі підприємств буде являти собою 

субсидію. Такі дослідники , такі як В. Фікентшер, С.Квіглей, називають таке 

втручання інтервенцію, втручанням тощо [373; 476]. Така фінансова 

допомога може набувати різних форм, такі як прямі трансферти 

підприємствам, позики під низькі відсотки, продаж товарів за цінами нижче 

ринкових, придбання товарів у підприємств за ціною вище ринкової або 

державних гарантій кредиту підприємств тощо. Фінансова допомога може 

також приймати форму скорочень податків, у тому числі податкових 

відстрочок, податкових кредитів або податкових канікул.  

Тенденція до міжнародно-правового регулювання державної допомоги, 

що за своєю суттю є об’єктом внутрішньодержавного регулювання, бере 

початок від Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів, які мали 

наслідком створення СОТ та ухвалення Угоди про субсидії та 

компенсаційні заходи 1994 року [510]. Угода визнає, що субсидії можуть 

відігравати важливу роль в програмах економічного розвитку країн, що 

розвиваються, і в трансформації централізованої планованої економіки до 

ринкової економіки [660]. В Угоді про субсидії та компенсаційні заходи не 

дається нормативне закріплення поняття субсидій, однак містяться основні 

її форми. А саме: а) фінансове сприяння, що надається на території 

держави-члена СОТ урядом або державним органом, зокрема коли уряд 

практикує пряме переведення грошових коштів (наприклад дотацій, позик 

або вливань капіталу), потенційну пряму передачу грошових коштів або 

зобов'язань (наприклад гарантій за позиками); коли уряд відмовляється від 
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доходів, що йому належать, або не стягує їх (наприклад такі фіскальні 

стимулюючі заходи, як податкові кредити); (б) Ситуація, коли уряд надає 

товари та послуги, крім загальної інфраструктури, або закуповує товари чи 

послуги; (в) Ситуація, коли уряд здійснює платежі в рамках певного 

механізму фінансування, або доручає, або наказує приватній установі 

виконувати одну чи більше функцій, які б за звичайних умов виконувалися 

урядом, причому практика їх застосування такою установою фактично не 

відрізняється від практики, яку здебільшого здійснював би уряд; (г) 

Підтримка доходів чи цін у будь-якій формі у розумінні Статті XVI ГАТТ, а 

також вигода, що надається таким чином.  При чому, як наголошує 

Д.Скринька [127, 84],слід мати на увазі, що відповідно до положень Статті 

XVI ГАТТ звільнення експортованого товару від мит або податків, якими 

обкладається аналогічний товар, коли він призначений для внутрішнього 

споживання, або зменшення таких мит чи податків у обсягах, що не 

перевищують нарахованої суми, не вважаються субсидією [128]. Також 

вчений, досліджуючи регулювання субсидій в праві СОТ, визначає, що 

об'єктивні критерії та умови у тому значенні, у якому цей термін 

використовується в Угоді СОТ про субсидії та компенсаційні заходи, 

означають критерії та умови, які є нейтральними, не надають переваги 

одним підприємствам над іншими, є економічними за характером і 

горизонтальними за застосуванням, як, наприклад, кількість працівників або 

обсяг підприємства [128]. Як ми бачимо з нормативного закріплення та 

спеціального наукового дослідження питання субсидій в праві СОТ 

дозволяє запроваджувати компенсаційні мита на імпорт, що субсидується, 

щоб компенсувати або нівелювати спотворюючий вплив субсидування на 

міжнародну торгівлю. Однак  при отриманні процедур регулювання спорів 

та визначення таких компенсаційних заходів на рівні СОТ питання щодо 

порушення торговельного балансу вирішується пост-фактум. Як показує 

практика не завжди такі механізми є ефективними, особливо коли 

вимагається оперативне втручання в системи державного управління.  
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Спеціальною науковою працею, присвяченою порівняльному аналізу 

механізмів регулювання субсидування в СОТ та механізмів державної 

допомоги в ЄС, є дослідження Л.Рубіні 2009 р. [485]. Дане дослідження 

піднімає фундаментальні питання про цілі управління над субсидуванням в 

різних правових системах. Автор пропонує узагальнити поняття субсидії як 

форми суспільної діяльності, в результаті якої надається економічна вигода, 

що має подальший вплив на  конкурентне середовище на ринку. При цьому 

дане дослідження зосереджене не тільки на аналізі права, а на 

міждисциплінарних зв’язках з економікою та політикою. Погоджуючись з 

автором, можна прийти до висновку, що система регулювання субсидування 

в СОТ має специфічні інструменти й цілі, що полягає в основному у 

відновленні порушеного права, а правові інструменти регулювання  

державної допомоги в ЄС мають на меті попередження можливого 

викривлення конкуренції на ринку. Таким чином, автор й приходить до 

думки, що ці дві системи мають взаємодоповнювати один одного.  

Узагальнено, можна відзначити, що концепція субсидій у значенні СОТ 

та концепція заходів допомоги у значенні ЄС є схожими з огляду на те, що 

визначають за необхідне врегульовувати державне втручання. Але водночас 

між ними є значні відмінності. У принципі, в рамках режиму СОТ всі 

субсидії можуть призводити до  певних дій та компенсаційних заходів, якщо 

вони негативно впливають на торгівлю. У режимі СОТ оцінка заходів 

виконується пост-фактум,тоді як в ЄС контроль за державною допомогою 

здійснюється  в режимі ex ante, тобто превентивно [5, 19]. У режимі СОТ 

держави часто вживають заходів проти субсидій на вимогу певних галузей 

економіки. В цьому сенсі, як припускає Клаус-Дітер Елерманн, наслідки 

режиму СОТ є відносно непередбачуваними  [362, 717]. Запровадження 

ефективного моніторингу та превентивного контролю за державною 

допомогою відповідно до стандартів ЄС дозволяє обмежити ризики, 

спричинені підходом СОТ до субсидій.  
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Пропонуємо виділити основні три способи державного фінансового 

втручання: за допомогою фінансових взаємодій (тобто через фінансові 

трансферти підприємствам, інвестицій, кредитів, купівлі, продажу та сплати 

податків); за допомогою правил і норм (наприклад, регуляторна політика); і 

шляхом прямого надання товарів і послуг (таких, як інфраструктура та 

інших суспільних благ). При чому ці три способи втручання умовно можна 

розподілити на дві основні групи за формою їх здійснення: прямі та 

опосередковані. З одного боку такі фінансові способи допомоги мають 

позитивні наслідки в ситуаціях, коли на ринку сталися невідворотні кризові 

стани, й в свою чергу слугують засоби підвищення загального добробуту. А 

з іншого боку, вони можуть спотворювати недобросовісне конкурентне 

середовище і спотворювати загальний добробут, ставлячи в нерівне 

становище гравців на ринку. Допомога надає перевагу, яку суб’єкт 

господарювання не зміг би отримати за звичайних ринкових умов. Навіть 

якщо допомога надається суб’єкту господарювання, який з власної чи чужої 

провини опинився в скрутному економічному становищі, -  це не змінює 

того факту, що відповідне адміністративне рішення про надання допомоги 

формує привілейовані економічні стосунки. Звідси логічно випливає, що 

коли один учасник ринку знаходиться у привілейованому становищі, тоді 

його конкурент – у невигідному. Отже, державна допомога створює ризик 

спотворення конкуренції [146]. 

В умовах сучасної відкритої економіки із розгалуженою мережею 

тісних міжнародних стосунків надання національними органами державної 

влади допомоги своїм економічним операторам більше не вважається дією 

виключно внутрішнього характеру. Така допомога нерідко позначається на 

міжнародній торгівлі. Надання такої допомоги – наприклад, для збільшення 

обсягів експорту або значного фінансування, або галузям, що стикаються з 

перспективою зменшення попиту на їхню продукцію – породжує ризик 

«гонки субсидування» між країнами розташування конкуруючих компаній 

та, у разі реалізації такого сценарію, може призвести навіть до торговельних 
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воєн на кшталт тих, що вирували в недалекому минулому [406]. Саме з цих 

причин не лише ЄС, але також міжнародні економічні організації (ЄАВТ , 

та ЦЄАВТ (CEFTA) запровадили узгоджені правила, що обмежують 

можливості їх членів з надання державної допомоги. Однак, на міжнародно-

правовому рівні спроби унормотворення системи регулювання державного 

втручання на ринкові механізми не увінчалися успіхом. Міжнародними 

організаціями  виробляються лише модельні правила регулювання 

допомоги, надаються рекомендації, які характеризуються їх 

рекомендаційністю. Таким чином, можна з впевненістю казати про те, що на 

міжнародно-правовому рівні система регулювання державної допомоги 

регулюється виключно нормами «м’якого» права (soft law) [491; 508]. А на 

національному рівні дане регулювання не є системним, а в деяких 

юрисдикціях повністю відсутнє.  

Основою законодавства про державну допомогу є необхідність 

попередження недоцільного втручання органів державної влади та 

місцевого самоврядування у функціонування ринкового механізму, що 

ґрунтується на конкуренції, надаючи ресурси одному або більше 

комерційним підприємствам [146]. Законодавство про захист конкуренції 

(антимонопольне законодавство) регулює вплив на конкуренцію поведінки 

гравців на ринку. Натомість, законодавство про державну допомогу регулює 

вплив на конкуренцію поведінки держави на ринку шляхом створення 

вибіркових переваг для окремих  компаній в багатьох можливих формах. 

Якщо правове регулювання анти конкурентних дій у формі 

правочинів(угод,узгодженої практики тощо) має на меті виправити 

конкуренцію на ринку, то правове регулювання державної  допомоги 

спрямоване на превентивний контроль за майбутнім не допущенням 

викривлення конкуренції на ринку. Саме на таких відмінних рисах в праві 

Європейського Союзу формувалася концепція державної допомоги.  

Відповідно, фундаментальною метою правового регулювання 

державної допомоги є забезпечення захисту ефективної конкуренції на 
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ринку. Більшість економістів погоджуються, що майже всі форми державної 

допомоги фактично є втручанням у свободу підприємницької діяльності [6; 

14; 49; 121; 177; 191; 245]. За своєю суттю є обмежувальними заходами в 

процесі лібералізації торгівлі.  Проте, це не означає, що будь-яка державна 

підтримка повинна заборонятися. Як зазначалося вище, серед головних 

питань регулювання державної допомоги є питання пропорційності, тобто, 

уникнення надмірного втручання у ринкову конкуренцію. Мистецтво 

державного управління економікою на практиці включає в себе здатність 

приймати виважені рішення стосовно обставин, в яких державна допомога є 

виправданою й допустимою, незважаючи на її вплив на ринкову 

конкуренцію та торгівлю [368]. Серед інших переваг регулювання 

державної допомоги можна зазначити такі: широке сприяння 

функціонуванню ринкової економіки в державі та раціоналізація 

промислової та інвестиційної політики; забезпечення нагляду за 

підтримкою бізнесу на всіх рівнях державної влади; уникнення дублювання 

та нераціонального використання державних ресурсів; формування підходів 

до модернізації промислового виробництва, економічного розвитку та 

залучення прямих іноземних інвестицій на рівні кращої світової практики. 

Право ЄС еволюційно розробило досконалий масив принципів 

правового регулювання державного втручання на наднаціональному рівні, 

яким має відповідати національне законодавство держав-членів, а також 

країн, які засновують зону вільної торгівлі з ЄС. При чому в праві ЄС із 

моменту заснування перших європейських співтовариств було розроблено 

новий юридичний термін – державна допомога  – який визначав способи, 

форми та методи державного втручання, їх моніторингу та контролю.  

Основою права ЄС про державну допомогу є необхідність 

попередження недоцільного втручання органів державної влади та 

місцевого самоврядування у функціонування ринкового механізму, що 

ґрунтується на конкуренції, надаючи ресурси одному або більше 

комерційним підприємствам [476]. Законодавство про захист конкуренції 
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(антимонопольне законодавство) регулює вплив на конкуренцію поведінки 

гравців на ринку. Натомість, законодавство про державну допомогу регулює 

вплив на конкуренцію поведінки держави на ринку шляхом створення 

вибіркових переваг для окремих  компаній в багатьох можливих формах. 

Первісно норми щодо регулювання державної допомоги з’явилися в 

Договорі про заснування ЄОВС, де в ст. 4(с) містилася її жорстка заборона: 

«… визнаються несумісними з умовами спільного ринку вугілля та сталі та 

відповідно підлягають відміні та забороні в рамках ЄОВС …….. субсидії 

або допомога, що надається державами, в якості особливих зборів, що 

вводяться державами вбудь-якій формі». Концепція творців ЄОВС полягала 

в тому, щоб така жорстка заборона застосовувалася на національних ринках 

вугілля та сталі, конкуренція на яких була викривленою за рахунок 

державного субсидування. Правила Римського Договору про ЄС 

принципово відрізняються. Заборона державної допомоги, що спотворює 

конкуренцію, не є ані абсолютною, ані безумовною. Кол. ст. 87 (1) 

Римського договору проголошує, що «за виключенням випадків, 

передбачених цим Договором, будь-яка форма допомоги, що надається 

державою-членом у вигляді дотації або за рахунок державних ресурсів, яка 

спотворює або загрожує спотворити конкуренцію шляхом створення більш 

сприятливих умов деяким підприємствам або виробництву деяких видів 

товарів, буде розглядатися як несумісна із спільним ринком в тій мірі, в якій 

вона зачіпає торгівлю між державами-членами». Почнемо з того, що тільки 

та допомога, яка впливає на торгівлю між державами-членами, підпадає під 

кол. ст. 87 (1).  Деякі види допомоги мають бути дозволеними, якщо вона 

відповідає певним критеріям сумісності із умовами внутрішнього ринку.  

Проводячи порівняльний аналіз первісно закріплених норм в Договорі 

про заснування ЄОВС та подальших Римських договорів, слід відзначити, 

що правила державної допомоги були поширені на всі відносини в рамках 

внутрішнього ринку. По друге, чітка заборона державної допомоги 

трансформувалася в принцип її несумісності з внутрішнім ринком, що вже 
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не має такого безумовного жорсткого забарвлення. Норми ст. 87(а нині ст. 

107 ДФЄС)  передбачали критерії, за якими державна допомога є сумісною 

з внутрішнім ринком (соціальна допомога; допомога, надана в результаті 

стихійних лих), та за якими допомога може вважатися сумісною (з метою 

надання допомоги певних нерозвиненим регіонам,з метою подолання 

безробіття, допомога, яка надається з метою розвитку певних секторів 

економіки тощо). Варто відзначити, що деякі сектори економіки зберегли за 

собою окреме правове регулювання, зокрема, сільськогосподарська, 

транспортна, енергетична сфери.   

Саме такий юридичний механізм регулювання державного втручання в 

ринкові процеси на ринку як державна допомога, який розроблений в праві 

ЄС з моменту заснування європейських співтовариств, стає взірцем для 

запозичення в інші правові системи [392; 406; 479]. На сьогодні ми бачимо 

поширення норм регулювання державної допомоги в рамках ЄЕП (на 

країнами ЄАВТ), аналогічні вимоги містить Угода про заснування ЦЄАВТ, 

а також в текстах двосторонніх преференційних угодах з третіми країнами, 

що їх укладає ЄС, в тому числі в Угоді про асоціацію з Україною [151; 495].  

Система норм, що регулює відносини в сфері державної допомоги, 

інструменти її моніторингу та контролю, які набули значущого розвитку у 

2000 рр., що пов’язано із пожвавленням правозастосовної практики, в 

західній науці прийнято навіть називати «правом державної допомоги» - 

state aid law. Такі вчені та юристи-практики, як К.Бейкон [365], 

М.Хайденхейн [400], Е. Шищчак [508], М.Хоноре [407] тощо в своїх працях 

обґрунтували систему норм, правил і механізмів, які забезпечують 

поглиблене вивчення деяких з найбільш складних і суперечливих питань у 

чинному законодавстві та політиці державної допомоги. Такі праці 

незвичайні тим, що забезпечують не тільки правову, але й економічну, і 

політичну перспективу розвитку міждисциплінарної науки, що має 

бурхливий розвиток в сучасному праві ЄС [508].   
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Правозастосовча практика державної допомоги в Євросоюзі, не 

дивлячись на її нормативне закріплення стояла осторонь загальних правил 

конкуренції, такі як регулювання антиконкурентних угод, зловживання 

домінуючим становищем. Відповідно до Звіту щодо застосування правил 

державної допомоги державами-членами ЄС,підготовленому в 1999 р., було 

відзначено, що тільки 116 справ було розглянуто національними судами 

[658]. Кількість звернень до Комісії та Суду ЄС, а також винесених рішень 

Комісією, була досить лімітованою. Це пов’язано навіть з тим фактом, що 

імплементаційний Регламент був прийнятий лише в 1999 р. [645], який 

регламентує процедурні аспекти застосування кол. ст. 87 Римського 

договору. Натомість Лісабонський процес, розроблений відповідно до 

стратегічних завдань, поставлених на засіданні Європейської ради 2000 р., з 

метою прогресивного розвитку економіки Європейського Союзу, був 

поштовхом до перегляду реалізації політики в сфері державної допомоги. 

Трохи пізніше у своїх висновках від 24 березня 2001 р., Європейська Рада в 

Стокгольмі вказала, що «рівень державної допомоги в Європейському 

Союзі має бути зменшений, а система надання державної допомоги та її 

нагляду має бути більш прозорою». При цьому був вироблений підхід, 

відповідно до якого система державної допомоги має бути переглянутою та 

запроваджений так зв. «модернізаційний пакет». На засіданні Європейської 

Ради 16 березня 2002 р. у Барселоні було прийнято уточнене рішення, згідно 

з яким «загальний рівень державної допомоги має бути зменшений на 

відсоток ВВП, який буде діяти в 2003 р., й такі схеми допомоги мають бути 

пере направлені на горизонтальні проекти,що становлять спільний інтерес 

для подальшого розвитку економіки ЄС». Таким чином була 

викристалізована загальна мета, яка полягає у заохоченні «розумної» 

державної допомоги за рахунок її скорочення у конкретних секторах 

економіки і шляхом більш ефективного її використання для горизонтальних 

проектів центральних у проблеми інтеграції в ЄС. В цьому полягала головна 

політична складова запровадженого оновленого регулювання державної 
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допомоги. Саме з цього часу з’являються наукові праці та формується 

доктринальне підґрунтя для виокремленого, з одного боку, регулювання, а з 

іншого, - для його гармонійного вплетіння в загальну систему правил 

конкуренції ЄС. З одного боку, у фундаментальних дослідженнях права 

конкуренції ЄС, таких як Р. Віш, Дж. Монті, В. Кора, І. Махер, І. Ліанос 

[330; 394; 422; 424; 440; 454; 529] тощо відсутні спеціальні дослідження 

системи державної допомоги. Вперше в 1997 р. з’являється спеціальна 

наукова робота А.Еванса [368], присвячена аналізу норм Співтовариства в 

сфері державної допомоги. В роботі проведена систематизація не тільки 

норм права ЄС в сфері державної допомоги, але узагальнюються 

доктринальні економічні теорії виникнення та можливого подальшого 

розвитку даної сфери регулювання. Автором вперше доводиться, що 

питання державної допомоги, яка впливає на економічну рівновагу на 

ринку, відноситься до публічного сектору правил конкуренції. Така 

структура обумовлюється і з нормативістської точки зору. Статті розділу VI 

глави 1 Римського договору (а також і нинішнього Лісабонського договору 

про функціонування Євросоюзу) поділені на частини: «Правила, що 

застосовуються до підприємств» та «Державна допомога». 

Згодом спостерігався і продовжує спостерігатися бурхливий всплеск 

наукового інтересу до регулювання державної допомоги.  З’являються 

спеціальні науково-практичні дослідження, таких авторів як А.Біонді, 

П.Еекхаут [511], К.Квіглей [476], К.Бейкон [327], М.Хайденхейн [400], Е. 

Шищчак [508], М.Хоноре [406], Л.Ханчер [392]  тощо.  

Спотворення конкуренції та негативні наслідки для міжнародних 

економічних стосунків внаслідок неконтрольованого надання державної 

допомоги можуть створювати найвищий ризик для економічної інтеграції та 

розвитку – основного мотиву для існування ЄС. Фундаментальною метою 

правового регулювання державної допомоги є забезпечення захисту 

ефективної конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. З іншого боку 

інтенсифікація регулювання державної допомоги є віддзеркаленням 
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загальних світових тенденцій на ринку щодо необхідності жорсткого 

втручання в процеси економіки, що було аргументовано та доведено у 

попередніх розділах даного дисертаційного дослідження. Наряду із 

лібералізацією торгівлі під впливом циклічних кризових явищ держава має 

бути обмежена в своїх діях на ринку, бо такі дії можуть спрямовано 

спотворювати або створювати ризик спотворення добросовісної конкуренції 

на ринку.  

Таким чином, на сьогодні ЄС запровадив уніфікований механізм 

контролю за державною допомогою в особі Європейської Комісії. З огляду 

на ефективність запровадженої системи, її унікальні властивості на 

інструменти реалізації щодо контролю за наданням державної допомоги в 

ЄС, спостерігається тенденція до її фактичного проникнення за межі 

кордонів держав-членів ЄС. 

 

6.2. Принципи та складові елементи правового регулювання надання 

державної допомоги державами-членами ЄС 

Основні положення щодо державної допомоги підприємствам нині 

викладено у ст. 107-109 ДФЄС [44]. Філософія цих статей полягає у тому, 

що державна допомога може застосовуватися як форма протекціонізму для 

того, щоб сприяти національним виробникам, надавати їм переваги у 

конкурентній боротьбі, уникати необхідної структурної адаптації, тобто, для 

передачі труднощів конкурентам з інших країн [126]. Стаття 107 ДФЄС 

містить основний принцип несумісності державної допомоги з вимогами 

внутрішнього ринку.  

Відповідно до ст. 107 ДФЄС державною допомогою є «будь яка 

допомога, що надається державою-членом або шляхом залучення 

державних ресурсів у будь-якій формі, що підриває або погрожує підірвати 

конкуренцію шляхом сприяння певним підприємствам чи виробництву 

певних товарів». У справі 61/79 Denkavit [808] Суд ЄС дав тлумачення 

державної допомоги, зазначивши, що «ст. 87.1 (нині - ст. 107.1 ДФЄС – 
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прим. К.С.) посилається на рішення країн Співтовариства, якими вони 

відповідно до власних економічних і соціальних цілей надають на основі 

односторонніх або самостійних рішень підприємствам або іншим особам 

ресурси або забезпечують переваги, призначені для заохочення досягнення 

запланованих економічних і соціальних цілей». З огляду на це державна 

допомога має розглядатися з функціональної точки зору як інструмент 

національної економічної і соціальної політики, що вимагає надання 

реальних і різноманітних переваг підприємствам чи особам. 

Таким чином, державна допомога є несумісною з політикою здорової 

конкуренції, і стаття 107 чітко на це вказує. При чому структура даної статті 

дозволяє застосовувати окрім принципу несумісності, також й виключення з 

цього принципу. Так, п.2 та п.3 ст. 107 ДФЄС вказує на різновиди державної 

допомоги, які є сумісними з внутрішнім ринком, та які можуть бути 

сумісними. У цьому зв’язку слід провести паралель між ст. 101 та 107 

ДФЄС. Правила конкуренції в цілому побудовані з двох складових частин: з 

одного боку принцип заборони (ст.101) та принцип несумісності a priori (ст. 

107), а з другого боку нормами передбачені винятки із системи заборон. 

Таким чином можна зробити висновок про схожість принципів правового 

регулювання анти конкурентних угод та регулювання державної 

допомоги,що в свою чергу є свідченням єдності та нерозривності правил 

конкуренції.  

Для більш повного дослідження особливостей правового регулювання 

державної допомоги в ЄС автор пропонує послідовно виділити та 

проаналізувати: характерні риси державної допомоги та її форми, основні 

принципи правового регулювання, складові елементи процесу регулювання 

та види державної допомоги.  

Процедурні норми щодо застосування ст.107-109 ДФЄС та питання 

розмежування юрисдикцій висвітлено в Регламенті 659/1999 від 22 березня 

1999 р. [645]. Не дивлячись на чітке закріплення державної допомоги ст.107 

ДФЄС, Комісія та Суд ЄС тлумачать це поняття ширше. В рішенні Суду ЄС 
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у справі 173/73 Italy v Commission [795] та справі 251/97 France v 

Commission [800] відзначив, що критерієм для визначення державної 

допомоги є відповідність чіткість норми установчого договору, а її сутнісне 

наповнення, а не форма. Керівним принципом, яким керується Комісія та 

Суд ЄС, є те, що цей захід має надавати переваги отримувачу допомоги. 

Кодифікованого переліку форм державної допомоги не існує, однак з 

практики Комісії можна умовно представити такий перелік. Наприклад, 

такими заходами можуть бути прямі субсидії, податкові винятки або пільги 

[809], винятки із квазіфіскальних зборів [810], преференційні відсоткові 

ставки, більш привабливі кредитні гарантії, надання матеріальних об’єктів 

(землі, нерухомості) на більш вигідних умовах, привабливі умови 

державного замовлення, надання гарантій від збитків тощо.  

При чому Комісія розробила концепцію допомоги, яка включає в себе 

не тільки позитивні переваги для її отримувача, а також заходи, що можуть 

пом’якшувати витрати, які може нести підприємство [811]. Так, наприклад, 

у справі AEM SpA v Commission [812] до таких заходів пом’якшення було 

віднесено постачання товарів та послуг за преференційними ставками, у 

справі Belgium v Commission [813] - зменшення ставок соціальних внесків.  

Для більш повного аналізу процесу регулювання державної допомоги 

слід чітко виділити її основні принципи. Так, правове регулювання надання 

державної допомоги державами-членами ЄС регулюються двома основними 

принципами – еx ante notification та stand still principle. По-перше, держави-

члени зобов’язані повідомляти Європейську Комісію про намір здійснити 

державну допомогу, яка може вплинути на внутрішній ринок. Другим 

принципом є те, що будь-яка державна допомога державами-членами має 

бути затверджена Європейською Комісією, іншими словами державна 

допомога може бути надана тільки за умови її затвердження Комісією ЄС.  

Стаття 107 (п. 1) ДФЄС, яка дає роз’яснення поняттю державної 

допомоги, містить основні елементи самої державної допомоги. За 

наявності таких критеріїв державна допомога вважається несумісною із 
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внутрішнім ринком Євросоюзу. Однак, на практиці держава не позбавлена 

здійснювати інші державні заходи, які не є державною допомогою у 

розумінні ст. 107 (п. 1).   

Отже, головними складовими визначення несумісною із спільним 

ринком державної допомоги є: по-перше, вибірковість надання державної 

допомоги; по-друге, надання державами-членами переваг, неправомірних із 

комерційної точки зору; по-третє, залучення державних коштів; по-

четверте, результатом надання державної допомоги є викривлення 

конкуренції; та по-п’яте, державна допомога має вплив на торгівлю на 

території Євросоюзу. Розглянемо детальніше, ці складові елементи. 

По-перше, має існувати вибірковість при доведенні існуванні 

державної допомоги. Державний захід, щоб вважатися допомогою, повинен 

сприяти певним суб’єктам підприємницької діяльності або виробництву 

певної продукції. Це головна риса, за якою розрізняються заходи загальної 

політики та вибіркові заходи, адресовані визначеним 

отримувачам/бенефіціарам (підприємствам, регіонам або галузям), але які 

недоступні у загальній формі для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, 

територіальних регіонів або промислових галузей зацікавлених держав-

членів [126]. Перші заходи не є допомогою у розумінні ДФЄС, а другі 

підпадають під розуміння допомоги, за умови дотримання інших істотних 

критеріїв цього поняття. 

Різниця, що відображена в цих термінах, здається досить прозорою, але 

на практиці дуже нелегко провести межу між цими двома категоріями. 

Наочними прикладами вибіркової державної допомоги є: державна 

допомога, надана певному підприємству, або заходи державної допомоги в 

рамках певних промислових або комерційних галузей, або конкретних 

регіонів, або підприємств, визначених за критеріями об’єму підприємства 

або іншими економічними критеріями. Наприклад, заходами загальної 

політики, які не є допомогою у розумінні Договору (хоча вони можуть 

надати важливі переваги бенефіціарам) є: заходи економічної та монетарної 
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політики (такі як зниження відсоткової ставки або загальні програми з 

підтримки тенденції в економіці); заходи соціальної політики (такі як 

загальне зменшення внесків працівників у програми соціального захисту); 

заходи фіскальної політики (такі як загальне зменшення окремих видів 

податків). Вибірковість, однак, не оцінюється лише на підставі формального 

підходу в залежності від того, хто є реципієнтами державних заходів. Захід 

може бути сформульований у рамках загального використання і, 

незважаючи на це, бути вибірковим.  

У справі від 1996 р. встановлення урядом Франції пільгової відсоткової 

ставки для експортерів кваліфікувалося Комісією і було підтверджене 

Судом ЄС як вибіркова допомога, оскільки така допомога не була 

застосована до підприємств, що працювали лише на внутрішній ринок 

(справа С-241/94, Commission v. France [814]). При цьому у справі GIL 

Insurance 2004 року [815] було доведено, що крос-секторальний захід щодо 

загальної системи оподаткування залишається в межах державного 

суверенітету і не становить форми державної допомоги, якщо такі заходи 

мають загальний характер, а не вибірковий.  

Підприємство або певна галузь, які стають бенефіціарами вибіркового 

заходу, не завжди є формальними реципієнтами допомоги. Але істотним є 

визначення фактичного реципієнту в економічних умовах. В багатьох 

державах-членах за останні роки податкові пільги було надано 

безпосередньо споживачам, які купували транспортні засоби, оснащені 

протизабруднюючими пристроями [347, 1091]. Такі пільги в деяких 

випадках можуть представляти собою значну конкурентну перевагу для 

певного виду автомобільної промисловості, технічно готової до постачання 

на ринок потрібного пристрою, і яка (промисловість) фактично стала 

отримувачем допомоги в результаті застосування цього заходу. 

Вибірковість має оцінюватися з врахуванням ситуації в інших галузях 

машинобудування на території Євросоюзу. Очевидно, не можна виключати 

те, що технологічна перевага промисловості має легітимну конкурентну 
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перевагу, результатом якої є неможливість тлумачення заходу як допомоги з 

цієї причини. Природу допомоги у розумінні Договору не можна, однак, 

спростовувати тільки тим, що захід може бути застосований до всіх 

споживачів. 

Другим складовим елементом державної допомоги є надання 

неправомірних із комерційної точки зору переваг. Щоб вважатися 

вибірковим заходом і бути допомогою, державний захід має надати 

бенефіціару певну перевагу [347, 1088]. Вона повинна бути іншою, ніж 

звичайна комерційна перевага, отримана в результаті економічної 

діяльності. Грошова субсидія, наприклад, виплата підприємству коштів, не 

пов'язаних з придбанням товарів або послуг, є наочним прикладом такого 

типу переваг. 

В даному сенсі епохальним є рішення у справі 1961 р. відповіднодо 

договору про заснування ЄОВС (Cправа 30/59 Steenkolenmijnen
 
) Суд ЄС 

постановив, що поняття «допомога» є значно ширшим, ніж поняття 

«субсидія». Субсидія, за загальним правилом, визначається як платіж 

готівкою або натурою з метою підтримки підприємства, і який відмінний 

від платежу, здійснений покупцем або споживачем за придбання товарів або 

послуг, які це підприємство виробляє й надає. Допомога є дуже схожим 

поняттям, яка, однак, створена для досягнення особливих цілей, яких не 

можна досягнути, за звичай, без допомоги ззовні [816]. Поняття допомоги 

все ж ширше, ніж  поняття субсидії, тому що допомога охоплює не лише 

позитивні переваги (субсидії як такі), але також втручання, які у багатьох 

формах зменшують витрати, включені до бюджету підприємства і які, не 

будучи субсидіями у прямому розумінні цього слова, є спільними за 

характером і мають певний ефект. Звільнення від сплати податків або 

внесків до програм соціального захисту чи зменшення їх розміру, позики, 

надані під нижчі, ніж звичайні комерційні відсотки, виплати, що 

задовільняють правові зобов’язання підприємства, такі як надмірні витрати 

або прострочені борги, пропозиція щодо продажу інфраструктури 
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підприємства (нерухомість, приміщення заводу або офісу), безоплатне 

надання сировини чи послуг або надання за вартістю, нижчою, ніж звичайна 

комерційна ціна - в кожному з цих випадків бенефіціар отримує перевагу, 

яка не є результатом виплат коштів, але результатом пом’якшення 

комерційних витрат, з якими такому підприємству довелося би зіткнутися за 

звичайних обставин, і з якими стикаються всі конкуренти [126]. 

Безсумнівно, в усіх цих випадках має місце надання допомоги.  

Проте, поняття «перевага» також повинно бути розглянуто з точки зору 

державних органів влади, які надають допомогу. Суд ЄС у справі Denkavit 

1980 р. розрізнив,  що «між перевагами, які мають на меті сприяти державі-

члену досягнути певні економічні та соціальні цілі, і перевагами, які є 

комерційно виправданими у розумінні, що приватне підприємство або 

інвестор в однаковому положенні отримали б рівноцінну перевагу» [808]. В 

останньому випадку ми не маємо справу з державною допомогою. В 

першому випадку дія держави, яка є виправдана певними економічними або 

соціальними цілями, не урівноважується виконанням бенефіціара, що 

виправдане умовами звичайної економічної діяльності. Звільнення від 

такого виконання надає «перевагу», яка є суттєвим елементом допомоги. 

Ключовим питанням є визначення факту, чи отримує реципієнт 

допомоги перевагу, яку б він не отримав за звичайним розвитком подій на 

ринку. Визначення цього вимагає порівняння з підприємством, яке працює 

за звичайними умовами на ринку. З цією метою Комісія розробила «тест 

приватного інвестора», який використовується, наприклад, для визначення 

того, чи надання підприємству державних коштів було б також значним, 

якщо б надавалися приватним інвестором, який діє на основі звичайних 

комерційних міркувань, не беручи до уваги соціальні, політичні, або 

філантропічні аспекти. Особливо часто зустрічається випадок набуття 

державою права участі у капіталі підприємства. Комісія у своїй практиці 

розрізняє участь на основі інвестування, яка регулюється принципом 

свободи режиму власності згідно зі Статтею 345 ДФЄС, і  так звану участь у 
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ризиках, за якою капітал не інвестується згідно із звичайними правилами, 

які стосуються комерційного ризику, а з інших причин, наприклад, 

зменшення заборгованості підприємства шляхом збільшення капіталу. У 

справах  Boussac [817] та Alfa Romeo
 
[818] Суд ЄС прийняв цей тест, 

уточнивши, що порівняння  не повинно проводитися із звичайним 

інвестором, якій розмістив свій капітал на короткий час, але з «приватним 

холдингом або групою підприємств,  які проводять структурну, масштабну 

або галузеву політику і  які керуються метою довготривалого отримання 

прибутку» [818]. 

«Тест приватного інвестора» було поширено Комісією і на відносини 

між державою та публічними компаніями у сфері виробництва. Будь-яке 

вливання коштів державою у такі підприємства закликає до проведення 

аналізу ризику і можливого результату проекту. Інвестор має широкий вибір 

і, звісно, може зважитися на самий високий комерційний ризик, 

сподіваючись позитивного результату. Якщо, однак, немає об’єктивних 

підстав очікувати адекватного повернення коштів, прийнятного для 

приватного інвестора, ми маємо справу з допомогою.  

«Тест приватного інвестора» не застосовується не тільки до внесків у 

капітал або інших вливань коштів, а також до інших фінансових заходів 

таких як позики під  низький відсоток, гарантії, перегляд фінансових умов.  

Центральне місце в аналізі заходу з точки зору поширення на нього 

норм про державну допомогу є отримання фінансових переваг отримувачем 

допомоги прямо чи опосередковано. За своєю суттю важливим є отримання  

переваги в будь-якій формі, що надається на вибірковій основі зобов'язань 

національними державними органами. Таким чином, субсидії, які надаються 

особам або на підставі загальних заходів, відкритих для всіх підприємств, не 

підпадають під цю заборону і не є державною допомогою (наприклад, 

загальні заходи оподаткування або трудового законодавства) [347, 1088].  

Узагальнюючи слід чітко розмежувати необхідні умови та критерії, 

якими фінансовий захід може визнаватися як форма державної допомоги. 
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По-перше, має спостерігатися втручання з боку держави або за рахунок 

державних ресурсів, які можуть приймати різні форми (наприклад, гранти, 

відсотки і податкові пільги, гарантії, державні холдинги всіх або частини 

компанії, або надання товарів та послуг на пільгових умовах, і т.д.). По-

друге, таке  втручання має надаватися одержувачу на вибірковій основі, 

наприклад, на конкретних компаній або галузі промисловості, або на 

підприємствах, розташованих в окремих регіонах. По-третє, на такому 

ринку має спостерігатися спотворення добросовісної конкуренції. Й по-

четверте, таке державне втручання повинно мати вплив на торгівлю між 

державами-членами. Спірним питанням на практиці є визначення державної 

допомоги у разі її отримання державним підприємством у зв’язку з тим, що 

воно володіє певними публічними повноваженнями та одночасно є 

постачальником послуг або товарів.  

Для вирішення чіткого розмежування в праві Євросоюзу розроблений 

термін – послуги загального економічного  значення (service of general 

economic interest SGEI). У рішенні Суду ЄС у справі Altmark [819] 2003 р., в 

якій чітко були вироблені критерії, відповідно до яких такі компенсаційні 

заходи, які надаються публічним підприємствам в світлі послуг загального 

економічного значення, виходять за межі державної допомоги. Іншими 

словами, якщо компенсаційний захід відповідає встановленим критеріям, на 

нього не розповсюджуються норм щодо державної допомоги. Такими 

критеріями є а) підприємство-отримувач повинен мати чіткі встановлені 

публічні зобов’язання в сфері обслуговування населення і такі обов’язки 

мають чітко кормлені; б) параметри для розрахунку компенсації повинні 

бути об'єктивними, прозорими і заздалегідь встановленими; в) компенсація 

не може перевищувати суму, яка фактично покриває всі витрати, понесені 

при виконанні зобов'язань державних послуг, або їх частину, включаючи 

відповідні квитанції і розумну прибуток; г) у випадках, коли підприємство, 

що виконує зобов'язання з обслуговування населення, не обрано відповідно 

до процедури державних закупівель, яка дозволила відібрати на конкурсній 
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основі претендента, здатного надавати ці послуги з найменшими витратами 

для суспільства, рівень необхідної компенсації повинен бути визначений на 

основі аналізу витрат типової добре керованої компанії. В рішенні по 

зазначеній справі визначено,що якщо одним із критеріїв не дотримується, 

компенсація державних послуг мають підпадати під правила надання 

державної допомоги зі всіма процесуальними наслідками. Тому такі 

критерії, які постійно використовуються, отримали назву «критерії 

державної допомоги Алтмарк».  

Ще одним додатковим елементом державної допомоги є те, що вона 

має переслідувати економічну ціль. Субсидії, надані фізичним особам, 

релігійним і культурним установам, не вважаються допомогою у розумінні 

Договору. Якщо, однак, така субсидія має також економічний ефект, вона 

може обумовити застосування статті 107 ДФЄС. Це стосується, наприклад, 

субсидій для музичних асоціацій або оперних театрів, де культурний аспект 

не протистоїть економічному впливу субсидії. 

Третім елементом правового регулювання державної допомоги є те,що 

вона має надаватися державами-членами або за рахунок державних коштів. 

Стаття 107 ДФЄС застосовується до допомоги, наданої  державами-членами 

або за рахунок державних коштів, включаючи випадки її надання 

державним або приватним органом, уповноваженим здійснювати 

управління допомогою.  

Державними ресурсами є «…ті ресурси, які прямо або опосередковано 

знаходяться під контролем або,іншими словами, у розпорядженні 

держави…» [820]. Допомога включає  в себе все, що належить державі,і що 

держава надає чи не отримує, зокрема зменшення внесків соціального 

страхування, зменшення податкового тягаря (бази або ставки податку), 

податкові пільги тощо. Як зазначала Комісія, «втрата податкових 

надходжень є еквівалентною споживанню державних ресурсів у формі 

фіскальних витрат» [604].  
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Поняття держави-члена включає в себе всі центральні, місцеві органи 

влади, державні асоціації або державні органи, які виконують певні галузеві 

задачі [347, 1091]. Навіть допомога, яка виплачена приватною компанією, 

наприклад, банком, що контролюється державними органами влади, є 

державною допомогою, якщо вона виплачена не безпосередньо з державних 

коштів (як було у справі C-303\88 – ENI-Lanerossi [821]). В цьому випадку 

виникає проблема: держава сама вирішує виплатити кошти, але кошти 

надходять не з державного бюджету. У справі Grants to Poor Farmers [822] 

щодо виплати грошової допомоги, здійсненої Французьким народним 

банком, було накладено арешт, хоча кошти надійшли з резервів приватних 

фондів банку, а не від держави як такої. Виплати, однак, здійснювалися за 

рішенням держави та за її згоди. У таких справах необхідно перевіряти, чи 

така поведінка підприємства є результатом незалежного рішення її органу 

управління, чи необхідною реалізацією політики, що визначається 

державним органом влади, який здійснює контроль за підприємством.  

Наступним елементом державної допомоги, й, з нашої точки зору, 

центральним, є наслідок викривлення в  конкуренції. Щоб державна 

допомога була предметом регулювання ст. 107 ДФЄС, вона має порушувати 

або створювати загрозу потенційного викривлення конкуренції. Існує 

загальне припущення, що, якщо допомога зміцнює позиції підприємства 

порівняно з іншими підприємствами, то завдається шкода конкуренції. У 

випадку застосування правил конкуренції до підприємств, наголос, загалом, 

робиться більш на потенційному впливі на конкуренцію, ніж на фактичному 

викривленні [508, 55]. Потенційний антиконкурентний ефект матиме місце, 

якщо можна довести достатню вірогідність порушення норм у близькому 

майбутньому під впливом заходів. Цей ризик повинен бути об’єктивним і 

Комісія має довести причинно-наслідковий зв’язок між допомогою і 

потенційною дією. У випадку надання допомоги, від Комісії  вимагається  

визначити «відповідний ринок продукту» і «відповідний географічний 

ринок». Суд ЄС зайняв позицію, згідно з якою навіть відносно незначна  
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державна допомога може вплинути на конкуренцію і торгівлю між 

державами-членами. У справі ENI-Lanerossi [821] Суд ЄС постановив, що 

допомога підприємству, доля якого складала лише 2.5% від всієї Італійської 

продукції чоловічого одягу та 0.33% від долі Італійського експорту у цій 

галузі, могла вплинути на конкуренцію з причини значної міждержавної 

торгівлі цією продукцією. У випадку, коли переваги обмежені, конкуренція 

порушується у меншому обсязі, але все ще порушується. Заборона 

стосується будь якої допомоги, яка викривляє або загрожує потенційним 

викривленням конкуренції, незалежно від рівня викривлення, поки воно 

впливає на  торгівлю між державами-членами.”  

Цей підхід не є повністю сумісним з практикою, розробленою Комісією 

і підтвердженою повноваженнями Ради робити пакетні звільнення 

(exemption) щодо «незначної» (de minimis) допомоги, про що детальніше 

буде проаналізовано в наступному розділі даного дисертаційного 

дослідження. 

П’ятим елементом державної допомоги є її відчутний вплив на 

торгівлю в межах Євросоюзу. На початку метою цієї умови було проведення 

межі між допомогою, яка повинна контролюватися та регулюватися Комісією, 

і допомогою, що належить до сфери дій національного порядку. Спільний 

ринок у 50-х та 60-х був ще ціллю, яку треба було досягти. Фактично 

національні ринки були відокремлені. Вплив державної допомоги за тих 

обставин був набагато менш очевидним, ніж у повністю інтегрованому 

внутрішньому ринку [126]. У теперішній ситуації можливість впливу на 

торгівлю в межах Євросоюзу більш не може розглядатись в якості критерію 

правового розмежування між законодавством Євросоюзу та національним 

законодавством, як це передбачено статтями 101 та 102 ДФЄС. Контроль за 

державною допомогою здійснюється в наднаціональному режимі, без 

залучення національних органів. Цей погляд, таким чином, має 

трактуватися у ліберальній формі. Все, що зміцнює позицію підприємства, 

порівняно з іншими конкурентами (включаючи потенційних конкурентів) у 
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торгівлі в межах Євросоюзу, приречене на такий результат. Немає 

необхідності для бенефіціара бути залученим до імпортної або експортної 

діяльності. Надихаючись подібним принципом в антимонопольній політиці, 

той  факт, що підприємства незаконно отримують державну допомогу від 

своєї держави, не може виправдати викривлення, створене будь-якою 

допомогою, наданою іншою державою конкурентові для нейтралізації його 

ефекту. 

Природним наслідком економічної інтеграції є те, що вплив на 

торгівлю в межах Євросоюзу може бути встановленим зі зростаючою 

легкістю. Це прогресивно розширює сферу  застосування статті 107 ДФЄС. 

Виникає питання, чи допомога, що надається третім країнам, підпадає під 

положення статті 107 ДФЄС? В принципі, такі форми допомоги не 

стосуються торгівлі в межах Євросоюзу. Наприклад, у справі Paul Getty 

Trust, що була вирішена у 1997 р. Англійським Апеляційним судом 

державний грант Британському музею на купівлю твору мистецтва, який 

інакше був би експортований до США, не вважався допомогою, оскільки 

він жодним чином не зачіпав  торгівлі в межах Євросоюзу.  

Було б, однак, небезпечним покладатися лише на таке просте 

пояснення. Такі форми допомоги повинні перевірятися на питання їх 

відповідності загальній комерційній політиці. Вони регулюються 

положеннями СОТ, які вимагають повідомлення та особливого контролю 

(які, однак, не поширюються на сільськогосподарську діяльність, лісництво 

та рибну промисловість). Більш того, Комісія продемонструвала чітку 

тенденцію до включення цих форм допомоги до заборонених ст. 107 ДФЄС. 

Вони часто мають прямий вплив на конкурентну позицію підприємств 

інших держав-членів, які здійснюють  експорт на ринки країн третього 

світу. 

Наприкінці 2010 р. Комісія опублікувала Повідомлення «Звіт щодо 

наданої державами-членами допомоги» (COM(2010) 701), відповідно до 

якого проводиться аналіз та статистичні дані видів наданої державної 
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допомоги,  а також досліджено роль державної допомоги в умовах 

фінансової кризи.    

За умови здійснення судового контролю Судом ЄС, Комісії було 

надано ексклюзивне завдання щодо здійснення моніторингу і контролю за 

дотриманням принципу несумісності державної допомоги з внутрішнім 

ринком ЄС, а також було надано повноваження  зобов’язати державу-члена, 

у разі порушення нею заборони, припинити незаконну діяльність і 

здійснити відшкодування сум, що були незаконно виплачені 

отримувачам/бенефіціарам відповідно до схем надання допомоги без 

попереднього узгодження з Комісією.  

Останні раунди розширення ЄС мали також свій вплив на необхідність 

розмежування заходів державної підтримки, які були запроваджені в 

державах, до їх приєднання до ЄС. У зв’язку з цим в правовому регулюванні 

державної допомоги на підставі Регламенту 659/1999 від 22 березня 1999 р. 

виділяють наступні види державної допомоги: існуючу допомогу та нову 

допомогу. 

Існуюча допомога - це схеми допомоги або окремі випадки надання 

допомоги, що були задіяні до вступу в силу Маастрихтського Договору для 

даної держави члена ЄС, а також допомога, яка була належним чином 

ухвалена Комісією згідно з процесуальними правилами для нової допомоги. 

Існуюча допомога - це також допомога, яка не підпадала під визначення 

допомоги у Договорі, коли вона була задіяна, але яка стала підпадати під 

таке визначення у процесі подальшого розвитку спільного ринку. Існуюча 

допомога не потребує надання попереднього повідомлення, але  підлягає 

постійному контролю з боку Комісії. Існуюча допомога постійно 

переглядається Комісією [327]. Для цього Комісія має право отримувати від 

кожної держави-члена всю необхідну інформацію. Якщо Комісія вважає, що 

існуюча допомога є несумісною із внутрішнім ринком, або стала такою, 

вона інформує про це державу - члена і надає їй можливість висловити свою 

точку зору. Якщо Комісія приходить до висновку, що існуюча допомога є 
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несумісною із спільним ринком, або стала такою, вона дає рекомендації 

державі-члену щодо «належних заходів», які потрібно вжити для 

відновлення поступового розвитку або функціонування спільного ринку. 

Заходи, запропоновані Комісією не є обов’язковими, але вони важливі з 

процесуальної точки зору, оскільки відкривають шлях до формальної 

процедури узгодження згідно ст. 108 (п. 2). Якщо держава - член ЄС не 

погоджується з рекомендаціями, Комісія приймає рішення, яке після 

повідомлення про нього держави-члена стає обов’язковим. Процедура 

узгодження позицій, що слідує, є така ж сама, як і у випадку непогодження з 

рішенням Комісії стосовно нової допомоги, тому. 

Нова допомога включає схеми допомоги і нові випадки індивідуальної 

допомоги, що не були включені у попередньо оголошені програми 

допомоги. Нова допомога і зміна існуючої допомоги  потребують 

обов’язкового попереднього повідомлення Комісії і не можуть вважатись 

дійсними без ухвали (дозволу) Комісії ЄС. Процесуальні аспекти нової 

допомоги викладені у ст. 108 (п. 3). Ці норми хронологічно передують п.2, 

де викладена процедура узгодження. 

Процедура узгодження державної допомоги розпочинається із схеми 

допомоги, яким є законодавчий акт, на основі якого індивідуальна допомога 

може бути надана окремим компаніям без подальших заходів щодо її 

впровадження. Індивідуальна допомога, що надається відповідно до 

затвердженої схеми допомоги, розглядається як ухвалена і тому існуюча 

допомога. Якщо, навпаки, індивідуальна допомога не входить у 

затверджену схему, її треба розглядати як нову і про неї треба давати 

повідомлення. Крім того, Комісія, ухвалюючи схему допомоги, може 

поставити певні умови надання індивідуальної допомоги у її межах. 

Порушення державою-членом ЄС цих умов надає тоді індивідуальній 

допомозі статус нової. Таке трапилось у випадку схем допомоги сектору 

виробництва синтетичних волокон для текстилю. Комісія заборонила 

надання індивідуальної допомоги на створення нових виробничих 
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потужностей, оскільки у цьому секторі був надлишок потужностей. Комісія 

проаналізувала план уряду Франції надати регіональну допомогу новій 

текстильній фабриці і зазначила, що допомога не потребує попереднього 

повідомлення, оскільки входить у затверджену схему допомоги. Суд ЄС 

скасував це рішення, вважаючи, що цей новий план автоматично 

виключається з затвердженої схеми як такий, що порушує умову не 

створювати нові потужності.  

Будь-яке відхилення від механізму існуючої допомоги розглядається як 

нова допомога. Тільки чисто адміністративні удосконалення або 

регулювання кількісних параметрів допомоги, заподіяні щоб зробити 

поправку на інфляцію, не потребують нового повідомлення і не вважаються 

змінами у юридичному значенні. 

Ст. 108 (п.3) зобов’язує держави-члени ЄС повідомляти про плани 

надання нової допомоги, а також про будь-які зміни існуючої допомоги, при 

чому обидва типи допомоги слід розуміти у наведеній вище інтерпретації. 

Цей обов’язок зараз закріплено у ст. 2 (п.1) Регламенту № 659/1999 [645]. 

Ця стаття також стосується заходів, які мають бути вжиті до держави-члена 

у випадку невиконання положень ст. 107 (п.2) або (п.3).  

Повідомлення про допомогу повинно передувати формальному її 

прийняттю чи внесенню змін у існуючу допомогу, а також її вступу у дію. 

Вступ у дію виконується не через надання допомоги конкретному 

бенефіціару, а просто через створення відповідних інститутів чи 

імплементацію на законодавчому рівні. Таким чином прийняття допомоги 

до повідомлення про неї є порушенням зазначеної вимоги; це також 

стосується тих випадків, коли не прийнято рішення щодо її конкретного 

надання. Щоб запобігти негативним наслідкам такого порушення Комісія 

пропонує, щоб держава-член ЄС, плануючи надати допомогу, чітко 

повідомляла ймовірних бенефіціарів про те, що увесь план надання 

допомоги підлягає затвердженню і ухваленню Комісією. Така умова, якщо 
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вона чітко проголошена, достатня для того, щоб проект держави-члена не 

розглядався як затверджений і ухвалений. 

Невиконання вимоги про повідомлення призводить до анулювання 

допомоги, оскільки держава-член ЄС не виконала вимогу накладену на неї 

безпосередньо Договором. Вступ допомоги у дію при таких обставинах 

робить її незаконною. Порушення вимоги про повідомлення може бути 

підтверджено національним судом, можливо, за позивом конкурента тієї 

структури, що мала отримати допомогу. 

Також серед типів державної допомоги також можна виділити 

інвестиційну та оперативну. Основним критерієм для їх виділення є мета її 

надання. В той час, як перший тип допомоги загалом розглядається 

позитивно, у наданні допомоги другого типу зазвичай відмовляється і така 

допомога забороняється ст.107 (п. 1) ДФЄС. Ці два типи допомоги 

відрізняються за метою: якщо інвестиційна допомога має на меті сприяти 

капітальним інвестиціям, які, в свою чергу, сприяють створенню нових 

виробництв і робочих місць; то оперативна допомога має на меті допомогти 

підприємству, яке знаходиться у скрутному становищі, шляхом надання 

фінансових або фіскальних пільг або шляхом покриття його боргів [508].  

На додаток до цих двох типів допомоги Комісія дозволяє надання 

допомоги, яка обумовлюється окремими спеціальними політичними цілями,  

зокрема такими, як боротьба з безробіттям, дослідження та розвиток, захист 

навколишнього середовища, - для таких потреб може бути дозволене 

надання допомоги навіть в тому випадку, якщо вони, власне кажучи, не 

підпадають під категорію інвестиційної допомоги. 

Процесуально у разі надання державної допомоги, яка є “… несумісною 

із внутрішнім ринком…” настає наслідок визнання угоди недійсною та 

зобов’язання відкликати  її із компенсацією коштів та збитків. При цьому 

особливістю правового регулювання державної допомоги є те, що її 

неправомірність не тягне за собою притягнення до відповідальності у 

вигляді санкцій [476]. І лише Комісія є єдиним органом, який може 
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встановити факт порушення заборони, встановленої ст. 107 (п.1) ДФЄС в 

рамках процедури, визначеної у ст. 108. Більш того, Комісія, встановивши, 

що допомога підпадає під заборону, встановлену ст. 107, зобов’язана 

перевірити за власною ініціативою та незалежно від будь-якої вимоги 

зацікавленої сторони, чи така допомога може бути кваліфікована як така, що 

підпадає під дію ст. 107 (п.2) або (п.3). При цьому для ЄС питання 

моніторингу і контролю за державною допомогою є нагально важливим. 

Спотворення конкуренції та негативні наслідки для міжнародних 

економічних стосунків внаслідок неконтрольованого надання державної 

допомоги можуть створювати найвищий ризик для економічної інтеграції та 

розвитку – основного мотиву для існування ЄС. Проте, це не означає, що 

будь-яка державна підтримка повинна заборонятися. Як зазначалося вище, 

серед головних питань регулювання державної допомоги є питання 

пропорційності, тобто, уникнення надмірного втручання у ринкову 

конкуренцію. 

Отже, ЄС запровадив уніфікований механізм контролю за державною 

допомогою в особі Європейської Комісії. Починаючи з 1991 р. ЄС вже 

повністю поширив концепцію контролю державної допомоги на інші 

європейські країни через імплементацію Договору про ЄЕП та відповідні 

угоди про асоціацію з країнами Центральної та Східної Європи. На 

сьогоднішній день через укладання угод про асоціацію ЄС і надалі поширює 

вимоги щодо контролю та моніторингу державної допомоги в 

правопорядках третіх країн з метою відповідності зон вільної торгівлі 

умовам добросовісної конкуренції. 

Єдині стандарти моніторингу і контролю державної допомоги мають 

впровадити усі держави-члени ЄС та країни, що прагнуть інтегруватися в 

ЄС в рамках угод про асоціацію. Цей стандарт також міститься в тексті 

Угоді про асоціацію між Україною та ЄС [561], яка прямо посилається на 

норми Договору про функціонування ЄС (ДФЄС), що регламентують 

моніторинг та контроль за державною допомогою. Крім того, Угода про 
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асоціацію вимагає застосовувати відповідне тлумачення статей щодо 

державної допомоги в світлі статей ДФЄС та відповідної практики Суду ЄС 

(ст. 264 Угоди про асоціацію [561]). 

 

6.3. Державна допомога, сумісна із внутрішнім ринком Європейського 

Союзу: правове регулювання виключень та практика їх застосування 

Вище було доведено, що логічною основою регулювання правил 

конкуренції в цілому, й державної допомоги як складової їх складової 

частини, є вироблення загальних заборон або загального принципу 

несумісності із одночасним застосування виключень. Таким чином для 

правозастосовчої діяльності регулювання державної допомоги найбільш 

актуальним питанням постає аналіз правових режимів сумісності державної 

допомоги  із внутрішнім ринком ЄС.  

Для цілей аналізу режимів виключень із загального принципу 

несумісності державної допомоги, пропонуємо виділити два типи таких 

виключень. Перший тип виключень зумовлений особливостями 

наднаціонального регулювання державної допомоги. Якщо державна 

допомога не впливає на торгівлю між державами-членами ЄС, її правовий 

режим не регулюється ст.107 ДФЄС. В такому випадку мова йде про 

допомогу незначного характеру – de minimis. Другий тип виключень 

полягає в застосуванні чітко окреслених випадків, передбачених пп.2 та 3 

ст. 107 ДФЄС, відповідно до яких допомога є сумісною або може вважатися 

сумісною.  

Перший тип правового режиму сумісності державної допомоги полягає 

у тлумаченні самої державної допомоги на підставі п.1. ст. 107 ДФЄС, а 

саме «…тією мірою, якою вона стосується торгівлі між державами-

членами…». Незначна допомога (так зв. допомога de minimis) може не 

справляти впливу на внутрішній ринок ЄС та на торгівлю між державами-

членами.  Практика інститутів ЄС свідчить про регулярне прийняття 

регламентів, які фіксують певні фінансові критерії для визначення 
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незначної допомоги. Так, до 31 грудня 2013 р. діяв Регламент №1998/2006 

[619], а з 1 січня 2014 р. чинним є Регламент № 1407/2013, прийнятий 18 

грудня 2013 р. [618], дія якого закінчиться 31.12.2020 р. За загальним 

правилом даного Регламенту державна допомога, яка відповідає всім 

критеріям даного Регламенту,  звільняється від обов’язкового отримання 

дозволу до її надання та не підпадає під дію ст. 107 (п.1) ДФЄС (ст. 2 

Регламенту). Такими критеріями є не перевищення розміру державної 

допомоги у 200 тис. євро для одного бенефіціара, через будь-який час 

більший ніж три фіскальних  роки (ст.3). 

При чому слід зазначити, що Суд ЄС в світлі застосування даних 

правил також застосовує доктрину єдиного економічного суб’єкта 

господарювання. Іншими словами, під єдиним отримувачем допомоги 

розуміються підприємства, незалежно від їх організаційно-правової 

форми,які знаходяться під спільним контролем. Це було окремо підкреслено 

в рішенні Суду ЄС у справі Netherlands v Commission 2002 р. [823]. 

Спеціальними критеріями для підприємств,що займаються вантажними 

автомобільними перевезеннями,цей фінансовий критерій знижений до 100 

тис. євро для одного бенефіціара, через будь-який час більший ніж три 

фіскальних  роки(ст. 3 абз.2 п. 2). Зі сфери Регламенту виключені наступні 

види допомоги: допомога, надана сільськогосподарським підприємствам та 

підприємствам, які займаються риболовством, підприємства, які задіяні у 

первинному виробництві сільськогосподарської продукції, а також певні  

підприємства,задіяні у просуванні сільськогосподарської продукції на ринку 

(ст. 1).  

На практиці в результаті структурних змін на ринку виникають спірні 

питання щодо регулювання незначної допомоги в разі злиття і поглинань 

підприємств. Регламент чітко встановлює норму, що незначна державна 

допомога, надана до злиття залишається чинною. В разі надання незначної 

допомоги після реорганізації підприємств, регламент визначає, що 
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необхідною умовою є не перевищення встановленого максимального рівня 

фінансових показників даної допомоги (ст. 3 п. 8 Регламенту). 

Слід відзначити, що впродовж останніх 10 років визначені фінансові 

показники для незначної державної допомоги в ЄС не змінювались, тобто 

такі ж критерії були передбачені й попереднім регламентом. З нашої точки 

зору, це свідчить про незмінність інфляційних показників та відсутність 

кардинальних змін в економічних показниках зростання економіки 

внутрішнього ринку ЄС.  

Другим типом виключень із загального принципу несумісності 

державної допомоги є особливі різновиди допомоги, яка визначається 

самими нормами ДФЄС, а саме пп.2 та 3 ст. 107 ДФЄС. Відповідно до права 

Євросоюзу вважається, що державна допомога пропри всі можливі 

негативні наслідки, все ж таки може застосовуватись як інструмент для 

стимулювання окремих видів економічної діяльності. Таким чином, другим 

аспектом можливості застосування державної допомоги є чіткі вимоги, 

викладені в пп.2 та 3 ст. 107 ДФЄС, де перелічується ряд категорій 

допомоги, які вважаються або можуть вважатись сумісними із внутрішнім 

ринком. Саме це позитивний момент у політиці контролю та моніторингу 

державної допомоги, встановленій ДФЄС.  

Визначення сумісності входить до ексклюзивної компетенції Комісії 

або, в окремих випадках, Ради, й контролюється Судом ЄС і виключає будь-

яке втручання судових органів держав-членів ЄС. Іншими словами 

національний суд не вправі тлумачити державну допомогу сумісною чи 

несумісною, цими повноваженнями володіє виключно Комісія (п.2. ст. 108 

ДФЄС). Національні суди в процесі розгляду справ мають право звернення 

до Суду ЄС в преюдиційному порядку відповідно до ст. 267 ДФЄС. А вразі 

встановлення факту порушення звернутися до Комісії з метою ініціювання 

розслідування за фактом порушення, що в свою чергу призводить до 

винесення нею рішення по справі.  
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Процес прийняття рішення складається з двох етапів: попередньої 

оцінки і, при необхідності, процедури формальної оцінки.  

Під час попередньої оцінки Комісія повинна висловити попередню 

думку щодо сумісності допомоги із спільним ринком. Попередня оцінка 

може бути оформлена у вигляді одного з наступних висновків: 

- Комісія вважає, що даний захід не є допомогою в інтерпретації 

Договору і викладає свій висновок у формі відповідного рішення. 

- Комісія вважає, що вона не має сумнівів щодо сумісності даної 

допомоги із внутрішнім ринком. Вона приймає відповідне рішення не 

заперечувати наданню допомоги, у якому вона має зазначити, які винятки 

згідно з Договором були застосовані у даному випадку. 

- Комісія має сумніви щодо сумісності даної допомоги із внутрішнім 

ринком і вирішує розпочати процедуру формальної оцінки.  

У Договорі відсутній термін завершення попередньої оцінки. Суд ЄС  у 

справі Lorenz  [824] постановив, що два місяці є достатнім терміном для 

того, щоб Комісія визначилась щодо необхідності початку процедури 

формальної оцінки згідно зі ст. 108 (п. 2). Якщо, однак, допомогу не було 

зареєстровано, і Комісія працює з розгляду скарги, або за власними 

міркуваннями, розгляд Комісії може законно тривати довше перед тим, як 

вона вирішить, чи ініціювати подовжену справу. Держава-член ЄС не може 

формально прийняти заявлену допомогу і здійснити її надання до кінця 

терміну оцінки. Регламент 659/1999 зараз містить підтвердження того, що 

рішення по першому етапу оцінки повинно бути прийнято протягом двох 

місяців з моменту повідомлення. При згоді обох сторін цей термін можна 

подовжити, а у надзвичайних обставинах Комісія може встановити 

коротший термін. 

Якщо Комісія не приймає рішення у двохмісячний термін, допомога 

вважається схваленою і держава-член ЄС може задіяти її, заздалегідь 

поінформувавши про це Комісію. Це попереднє повідомлення дає Комісії 

останній 15-денний строк для прийняття рішення. Якщо допомогу ухвалено 
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або вона вважається ухваленою, вона набуває статусу існуючої і як така 

підлягає постійному контролю згідно зі ст. 108 (п. 1). Якщо Комісія вважає 

доцільним відновити справу, вона має дотримуватись процедури постійного 

контролю. 

Комісія розпочинає процедуру формальної оцінки за таких обставин: 

- По закінченню попередньої оцінки Комісія все ще має серйозні 

сумніви щодо сумісності із спільним ринком нової допомоги, заявленої 

державою-членом. 

- В ході процедури постійного контролю існуючої допомоги Комісія 

приходить до висновку, що ця допомога вже не є сумісною із внутрішнім 

ринком і повідомляє про це відповідну державу-члена ЄС.  

- Комісія відкликає рішення про ухвалу допомоги або стверджує, що 

дана допомога не є такою у інтерпретації Договору. 

- Комісія проводить дослідження у справі незаконної допомоги або 

зловживання допомогою. 

Стаття 107 ДФЄС містить дві групи норм щодо допустимості 

вилучення (exemptions) із загальної несумісності державної допомоги. По-

перше, в ст. 107 (п. 2) ДФЄС перелічені категорії допомоги, які чітко 

вважаються допустимими. Серед них допомога соціального характеру; 

допомога, що надається у випадках природних катастроф та надзвичайних 

ситуацій; допомога, що надається певним регіонам Німеччини, які зазнали 

негативних дій внаслідок розподілу Німеччини.  

Друга група вилучень із загальної заборони надання державної 

допомоги передбачена у ст. 107 (п.3) ДФЄС. Ця група вилучень 

відрізняється від попередньої тим, що для отримання такого вилучення 

необхідною є не тільки відповідна нотифікація, але й дозвіл Комісії ЄС, яка 

має виключні повноваження щодо вирішення цього питання.  До таких 

категорій державної допомоги належать допомога регіонам, де рівень 

добробуту надзвичайно низький; допомога для сприяння важливим 

проектам загальноєвропейського значення, або на відбудову економіки 
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держави-члена ЄС, стан якої серйозно погіршився; допомога на 

регіональному і секторальному рівні; допомога для сприяння розвитку 

культури або для збереження культурної спадщини; інші категорії 

допомоги, що затверджені рішенням Ради, прийнятим кваліфікованою 

більшістю голосів.  

Розглянемо детальніше ці два різновиди виключень. Що стосується 

допомоги соціального характеру, то вона вважається сумісною, якщо вона 

надається індивідуальним споживачам. Допомога, що надається у випадках 

природних катастроф та надзвичайних ситуацій, також вважається 

сумісною із спільним ринком. Така допомога була надана Італією і 

санкціонована Комісією для регіону Валле д'Аоста на ліквідацію наслідків 

повені 2001 р. Цікаве застосування категорії "надзвичайна ситуація" можна 

відмітити у випадку нещодавньої епідемії «коров’ячого сказу». У 

Великобританії, Бельгії та Італії було надано державну допомогу компаніям, 

що забивали худобу. Допомога повинна була запобігти широко 

розповсюдженому банкрутству таких підприємств і допомогти цьому 

сектору економіки пристосуватись до нових умов [126].  

Що стосується допомоги, котра надається регіонам, економіка яких 

постраждала в наслідок розподілу Німеччини, то логічно було б 

припустити, що підчас перегляду установчих договорів положення про таку 

допомогу буде скасовано. Але цього не сталося і причину можна зрозуміти, 

якщо прийняти до уваги величезний обсяг державної допомоги, яку 

Німеччина повинна була надати після об’єднання. Ця допомога головним 

чином була скерована на реструктуризацію державних підприємств НДР під 

час приватизації. Зараз позиція Комісії, щодо цього положення про 

допомогу, зводиться до того, що його інтерпретацію слід поступово 

звужувати. У будь якому випадку це положення не слід застосовувати до 

Західного Берліну чи до земель біля кордону з колишній НДР, до яких воно 

застосовувалось раніше, а виключно до нових східних земель. Однак варто 

зазначити,що в останні десятиліття цю  підставу не використовували.  
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Необхідна нотифікація такої допомоги Комісією ЄС залишається. При 

цьому Комісія ЄС має вирішити, чи підлягає застосуванню в конкретній 

ситуації відповідна автоматична сумісність. 

Варто відзначити, що еволюція правового регулювання державної 

допомоги в ЄС із моменту його бурхливого розвитку, починаючи з 2000-х 

років зазнала змін. Ці зміни в першу чергу пов’язані із більш чіткою 

регламентацією вилучень із загального принципу несумісності. З одного 

боку це зумовлено необхідністю розроблення імплементаційних актів на 

виконання ст. 107, 108 ДФЄС, а з іншого боку – із необхідністю чіткої 

регламентації державного втручання в економіку ЄС. Реформування 

системи державної допомоги розпочалося із прийняттям у 2012 році 

Повідомлення Комісії «Модернізація правил державної допомоги» [638], 

яким було проголошена необхідність більш широкого розуміння норм щодо 

державної допомоги. Відповідно до ст. 108 ДФЄС  Комісія володіє правом 

пропонувати будь-які заходи, необхідні для прогресивного розвитку чи 

функціонування внутрішнього ринку. Основними завданнями такої 

модернізації було визначено досягнення стійкого, розумного зростання в 

конкурентному середовищі  внутрішнього ринку, зокрема за рахунок більш 

ефективного використання державних ресурсів. При цьому модернізаційний 

пакет визначав необхідність упорядкування правил і норм.  

Отже, під впливом системи реформування був запропонований та 

успішно прийнятий в 2014 р. оновлений Регламент № 651/2014 [628], дія 

якого передбачена до 31 грудня 2020 р. В основі даного регламенту була 

покладена можливість Ради приймати рішення (ст. 108 п.4) про те, що 

допомога, яку надає чи має намір надати ця держава, вважається сумісною з 

внутрішнім ринком шляхом відступу від положень ст. 107 або регламентів, 

передбачених у ст. 109, якщо таке рішення виправдовується винятковими 

обставинами. 

Для практичної реалізації другого різновиду вилучень відповідно до 

п.3. ст. 107 ДФЄС, варто відзначити, що з 2008 р. був запроваджений підхід 
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надання «блокових виключень». Іншими словами, у відповідності до ст. 107 

п. 3 та ст. 108 Рада приймає регламент із певним вичерпним переліком 

критеріїв, у випадку підпадання під які захід державного втручання не 

вважається державною допомогою та позбавлений юрисдикції Комісії на 

виконання певних процесуальних дій. Так, такий механізм «блокових 

виключень» передбачає його реалізацію через імплементаційні регламенти, 

які б деталізували підстави для різних видів допомоги та критерії для їх 

вилучень. На підставі цього був прийнятий окремий Регламент Комісії № 

800/2008 щодо визнання певних категорій державної допомоги такою, що 

відповідає внутрішньому ринку відповідно до ст. 107 та 108 ДФЄС, який 

був замінений на Регламент №651/2014 від 17 червня 2014 р. [628].  

Таким чином прийняттям даного регламенту був запроваджений 

принцип надання «блокових виключень» для деяких категорій державної 

допомоги. Отже, Регламентом передбачається надання правового режиму 

для таких категорій державної допомоги, як: допомога для малих та 

середніх підприємств у формі інвестиційної допомоги та у формі 

оперативної допомоги для їх доступу до систем фінансування; допомога в 

сфері захисту навколишнього середовища; допомога з метою проведення 

наукових розробок,досліджень та інновацій; допомога з метою проведення 

тренінгів; допомога з метою працевлаштування робітників з обмеженими 

можливостями та іншими вадами; допомога, з метою подолання наслідків 

певних природних стихій; допомога для запровадження  широкої 

інфраструктури; соціальна допомога налагодження транспортних зв’язків 

для віддалених регіонів; допомога з метою збереження культурного 

надбання; допомога для розвитку спорту та мультифункціональної 

рекреаційної інфраструктури; а також допомога для розбудови місцевої 

інфраструктури (ст. 1 Регламенту). В цілому із систем вилучень виключена 

сільськогосподарська галузь та види допомоги, яка пов’язана із цим 

сектором, оборонна та безпекова сфера. Регламент містить чіткі вимоги до 
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кожного з перерахованих типів державної допомоги й такі критерії досить 

чітко виписані.  

Процедурні питання визначення факту несумісності державної 

допомоги та його наслідків визначені у Регламенті 659/1999. Якщо Комісія 

ЄС отримує з будь-якого джерела інформацію про впровадження допомоги, 

що не була попередньо заявлена (нотифікована), вона повинна негайно 

провести розслідування. Для цього вона може запросити інформацію від 

зацікавленої держави-члена ЄС і, якщо така інформація не буде надана або 

виявиться неповною, Комісія може запросити інформацію формальним 

рішенням, встановивши термін її надання.  

Слід відмітити, що допомога, яка не була заявлена (не була 

нотифікована) у порушення ст. 108 ДФЄС, не є обов’язково незаконною. 

Якщо Комісія доходить до попереднього висновку, що допомога була 

надана з порушеннями, вона може наказати державі-члену ЄС призупинити 

надання допомоги до прийняття остаточного рішення (постанова про 

призупинення).  

Комісія також має право запровадити тимчасові заходи, а саме наказати  

державі-члену ЄС компенсувати незаконно надану допомогу до прийняття 

остаточного рішення (постанова про компенсацію). Цей другий захід може 

бути запроваджено тільки, якщо Комісія не має сумніву, щодо незаконного 

характеру допомоги і існує серйозний ризик великих збитків для 

конкурентів бенефіціара. Зловживання допомогою - це використання 

бенефіціантом наданої допомоги всупереч рішенню Комісії про її  

несумісність із спільним ринком. Тому категорія зловживання допомогою 

відноситься тільки до існуючої допомоги. Процесуальні норми у цьому 

випадку такі ж самі, як і для незаконної допомоги. 

Коли приймається остаточне рішення про незаконний характер 

допомоги і її несумісність із внутрішнім ринком  або про зловживання 

допомогою, Комісія може наказати  державі-члену ЄС компенсувати 

незаконно надану допомогу з відсотками (recovery of aid). Повернення 
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незаконно наданої допомоги - це фундаментальний інструмент для 

поновлення ефективної конкуренції. Комісія має право вимагати 

повернення допомоги без зволікань. Повернення відбувається згідно з 

прийнятими процесуальними нормами зацікавленої держави-члена ЄС. 

Однак згідно з фундаментальними принципами права Євросоюзу, 

встановленими Судом ЄС, застосування  прийнятих процесуальних норм 

зацікавленої держави-члена ЄС не повинно робити виконання рішення 

Комісії занадто важким чи повільним. Держави-члени ЄС повинні вжити 

для цього відповідних заходів. Повернення незаконно отриманої допомоги 

не є санкцією. Це громадський обов’язок бенефіціарів, які отримали суми, 

що їм не належать. Якщо підприємство-бенефіціар, яке отримало незаконну 

допомогу, змінила власника, за повернення допомоги несе відповідальність 

новий власник. У ст. 15 (1) і (2) Регламенту 659/1999 внесено положення 

про остаточний термін компенсації в 10 років. 

Під час формальної процедури узгодження зацікавлена держава-член 

ЄС може просити втручання Ради згідно з третім реченням ст. 108 (2) 

ДФЄС. У такому випадку Комісія припиняє розгляд справи до рішення 

Ради. Якщо таке рішення не приймається на протязі трьох місяців, Комісія 

має право поновити розгляд справи і прийняти своє рішення. Однак  

держави-члени ЄС досить нечасто користуються цим своїм правом, 

оскільки для прийняття рішення у справі Раді треба дотримуватись дуже 

жорстких умов. Прийняття Радою рішення, що відходить від звичайних 

норм, мало ймовірно, якщо прийняти до уваги вимогу одностайного 

прийняття такого рішення, а також умову, що містить Договір, а саме, для 

прийняття рішення про анулювання попередньої заборони щодо надання 

допомоги Рада повинна мати надзвичайні підстави.  

Якщо держава-член ЄС не погоджується з рішенням Комісії, Комісія 

або (що трапляється не часто) інша держава-член ЄС можуть звернутись до 

Суду ЄС згідно зі ст. 258 ДФЄС, вказуючи на неможливість виконання 

своїх обов’язків по Договору. У даному випадку звичайна попередня 
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адміністративна процедура не застосовується (лист до відповідної держави-

члена ЄС, зауваження цієї держави-члена ЄС, обґрунтована позиція 

Комісії), а прямо звернутися до Суду. Якщо держава-член ЄС не виконує 

рішення Суду ЄС, Комісія може скористатися положеннями ст. 260 ДФЄС і 

Суд може застосувати проти  даної держави-члена ЄС фінансові санкції. 

Держава-член ЄС також має право опротестувати рішення Комісії згідно зі 

ст. 263 ДФЄС. Можливість скористатися положеннями ст. 263 мають також 

і приватні особи, якщо рішення Комісії прямо стосується цих осіб. 

 

Висновки до розділу 6 

Дії держави в особі державних органів чи органів місцевого 

самоврядування стають суб’єктами антимонопольного регулювання, якщо 

їх дії обмежують чи спотворюють конкурентний режим на ринку. За своєю 

суттю питання регулювання державного втручання та надання форм 

субсидування відноситься до національної юрисдикції. Однак, якщо мова 

йде про торговельні відносини, які виходять за межі державного 

регулювання, або зачіпають інтереси нерезидентів, в роботі було доведено, 

що правила державної допомоги стають першочерговими й для 

транснаціонального регулювання. У широкому розумінні, будь-яке 

втручання уряду(держави) стосовно надання допомоги підприємству або 

групі підприємств буде являти собою втручанням (інтервенцією, 

субсидією). Запропоновано виділити основні три способи державного 

фінансового втручання: за допомогою фінансових взаємодій (тобто через 

фінансові трансферти підприємствам, інвестицій, кредитів, купівлі, продажу 

та сплати податків); за допомогою правил і норм (наприклад, регуляторна 

політика); і шляхом прямого надання товарів і послуг (таких, як 

інфраструктура та інших суспільних благ). При чому ці три способи 

втручання умовно можна розподілити на дві основні групи за формою їх 

здійснення: прямі та опосередковані. 
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Тенденція до міжнародно-правового регулювання державної 

допомоги, що за своєю суттю є об’єктом внутрішньодержавного 

регулювання, бере початок від Уругвайського раунду багатосторонніх 

переговорів, які мали наслідком створення СОТ та ухвалення Угоди про 

субсидії та компенсаційні заходи. Досліджуючи та проводячи порівняльний 

аналіз регулювання системи субсидій в праві СОТ та регулювання 

державної допомоги в ЄС прийшли до висновку, що система регулювання 

субсидування в СОТ має специфічні інструменти й цілі, що полягає в 

основному у відновленні порушеного права, а правові інструменти 

регулювання  державної допомоги в ЄС мають на меті попередження 

можливого викривлення конкуренції на ринку. Дані дві системи мають 

взаємодоповнювати один одного. Концепція  субсидій у значенні СОТ та 

концепція заходів допомоги у значенні ЄС є схожими з огляду на те, що 

визначають за необхідне врегульовувати державне втручання. Але водночас 

між ними є значні відмінності. В рамках режиму СОТ всі субсидії можуть 

призводити до певних дій та компенсаційних заходів, якщо вони негативно 

впливають на торгівлю. У режимі СОТ оцінка заходів виконується пост-

фактум, тоді як в ЄС контроль за державною допомогою здійснюється  в 

режимі ex ante, тобто превентивно.  

Основою законодавства про державну допомогу є необхідність 

попередження недоцільного втручання органів державної влади та 

місцевого самоврядування у функціонування ринкового механізму, що 

ґрунтується на конкуренції, надаючи ресурси одному або більше 

комерційним підприємствам. Законодавство про захист конкуренції 

(антимонопольне законодавство) регулює вплив на конкуренцію поведінки 

гравців на ринку. Натомість, законодавство про державну допомогу регулює 

вплив на конкуренцію поведінки держави на ринку шляхом створення 

вибіркових переваг для окремих  компаній в багатьох можливих формах. 

Якщо правове регулювання антиконкурентних дій у формі правочинів 

(угод,узгодженої практики тощо) має на меті виправити конкуренцію на 
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ринку, то правове регулювання державної  допомоги спрямоване на 

превентивний контроль за майбутнім не допущенням викривлення 

конкуренції на ринку. Саме на таких відмінних рисах в праві ЄС 

формувалася концепція державної допомоги. 

Досліджено поступове формування державної допомоги в праві ЄС 

від Договору про заснування ЄОВС  до сучасного Лісабонського договору 

про функціонування ЄС. Заборона державної допомоги, що спотворює 

конкуренцію, не є ані абсолютною, ані безумовною. правила державної 

допомоги були поширені на всі відносини в рамках внутрішнього ринку. По 

друге, чітка заборона державної допомоги трансформувалася в принцип її 

несумісності з внутрішнім ринком, що вже не має такого безумовного 

жорсткого забарвлення. Проаналізовані сучасні реформи посилення 

механізмів контролю та моніторингу за державною допомогою в праві ЄС.  

Основні положення щодо державної допомоги підприємствам нині 

викладено у ст. 107-109 ДФЄС. 

Дослідження судової практики ЄС дозволяє вивести поняття 

державної допомоги, під якою розуміється будь яка допомога, що надається 

державою-членом або шляхом залучення державних ресурсів у будь-якій 

формі, що підриває або погрожує підірвати конкуренцію шляхом сприяння 

певним підприємствам чи виробництву певних товарів, забезпечуючи 

переваги, призначені для заохочення досягнення запланованих економічних 

і соціальних цілей. 

Виділені форми, складові елементи, принципи та види державної 

допомоги. У зв’язку тим, що кодифікованого акту в праві ЄС не існує щодо 

виділення форм державної допомоги, було запропоновано виділити 

наступні форми: прямі субсидії, податкові винятки або пільги, винятки із 

квазіфіскальних зборів, преференційні відсоткові ставки, більш привабливі 

кредитні гарантії, надання матеріальних об’єктів (землі, нерухомості) на 

більш вигідних умовах, привабливі умови державного замовлення, надання 
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гарантій від збитків, преференційні умови  оподаткування, зменшення 

ставок соціальних внесків тощо.  

Серед основних принципів надання державної допомоги та її 

контролю  слід чітко виділити наступні. Так, правове регулювання надання 

державної допомоги державами-членами ЄС регулюються двома основними 

принципами – еx ante notification та stand still principle. По-перше, держави-

члени зобов’язані повідомляти Європейську Комісію про намір здійснити 

державну допомогу, яка може вплинути на внутрішній ринок. Другим 

принципом є те, що будь-яка державна допомога державами-членами має 

бути затверджена Європейською Комісією, іншими словами державна 

допомога може бути надана тільки за умови її затвердження Комісією ЄС. 

Головними складовими визначення несумісною із спільним ринком 

державної допомоги є: по-перше, вибірковість надання державної допомоги; 

по-друге, надання державами-членами переваг, неправомірних із 

комерційної точки зору; по-третє, залучення державних коштів;  по-

четверте, результатом надання державної допомоги є викривлення 

конкуренції; та по-п’яте, державна допомога має вплив на торгівлю на 

території Євросоюзу.  

На підставі актів вторинного законодавства виділено основні види 

державної допомоги. Відповідно до темпорального критерію її надання 

виділяють існуючу та нову державну допомогу.  Відповідно до критерію 

мети надання державної допомоги розрізняють оперативну та інвестиційну.  

Принцип несумісності державної допомоги в ЄС з вимогами 

внутрішнього ринку не має абсолютного характеру та не віддзеркалюється у 

прямій її забороні. Досліджені процесуальні норми надання, контролю та 

моніторингу державної допомоги в ЄС. Обґрунтовано тенденцію до 

поширення правил державної допомоги ЄС на треті країни у формі 

двосторонніх угод. Проаналізовані режими винятків із принципу 

несумісності. Для цілей аналізу режимів виключень із загального принципу 

несумісності державної допомоги, запропоновано та досліджені два типи 
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таких виключень. Перший тип виключень зумовлений особливостями 

наднаціонального регулювання державної допомоги. Якщо державна 

допомога не впливає на торгівлю між державами-членами ЄС, її правовий 

режим не регулюється ст.107 ДФЄС. В такому випадку мова йде про 

допомогу незначного характеру – de minimis. Другий тип виключень 

полягає в застосуванні чітко окреслених випадків, передбачених пп.2 та 3 

ст. 107 ДФЄС, відповідно до яких допомога є сумісною або може вважатися 

сумісною. 
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РОЗДІЛ 7 ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ 

КОНКУРЕНЦІЇ  

 

7.1. Правові форми участі України в міжнародному 

співробітництві в сфері конкуренції  

В Україні, яка проголосила незалежність і стала на шлях 

демократичних перетворень [179, 311], відбувається перехід економіки від 

центрального планування до економічної лібералізації, що зумовлює 

видозміну правового регулювання конкурентних відносин.  

Для розбудови сучасного правового простору із дотриманням 

принципів демократії, верховенства права, прозорості та захисту 

соціального добробуту для України першочерговим завданням постає 

виконання поставленої мети, сформульованої в Законі України «Про 

внутрішню і зовнішню політику України» від 1 липня 2010 р. [547], щодо 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки; розвитку 

конкуренції як основного чинника підвищення ефективності економіки, 

забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, 

недопущення проявів монополізму на державному та регіональному рівнях 

(ст. 7) та забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському 

Союзі (ст. 11).  

За даними, що наводить ЮНКТАД, у порівнянні з іншими державами, 

що мають системи захисту конкуренції, Україна почала процес прийняття 

конкурентного законодавства та формування органів його імплементації у 

дуже складних початкових умовах. Економічні та політичні обставини в 

Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу були 

особливо жорсткими. Можна сказати, що Україна та інші найстаріші 

колишні республіки СРСР мали найменші перспективи успішного переходу 
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до нового режиму серед всіх країн, які займалися створенням систем 

захисту конкуренції у період з 1990 р. і до цього часу. 

На сьогодні ми можемо спостерігати стрімкий прогрес в процесі 

удосконалення міжнародних форм співпраці України з інтеграційними та 

іншими міжнародними організаціями з питань підтримання правового 

конкурентного середовища.  

Узагальнено можна представити такі основні форми співпраці 

України з іншими суб'єктами міжнародного права з питань захисту 

добросовісної конкуренції в міжнародній торгівлі та торгівлі із 

транснаціональними елементами. Першою такою формою виступає 

інституційна співпраця з міжнародними організаціями в сфері конкуренції 

та іншими конкурентними відомствами. Другою формою є договірна 

практика України щодо регулювання конкурентного середовища, іншими 

словами, регулювання відносин конкуренції за допомогою укладання 

торговельних угод між Україною та ЄС та іншими державами.  

Інституційна форма співпраці України з міжнародними 

конкурентними відомствами та установами є фундаментом для 

запровадження в Україні міжнародно-правових норм щодо регулювання 

конкуренції. Варто зазначити, що базисом для формування економічних та 

торговельних відносин України з Європейським Союзом слугують форми 

співпраці в рамках ОЕСР, ЮНКТАД, СОТ, ММК тощо в сфері конкуренції. 

Як було показано у попередніх розділах, конкурентна політика ЄС має 

значний вплив на розвиток конвергенції національно-правового 

регулювання конкуренції. Навіть саме створення ММК в 2001 р. 

(Організацію заснували представники 14 держав, а саме: Австралія, Канада, 

ЄС, Франція, Німеччина, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Мексика, Південна 

Африка, Великобританія, США та Замбія) стало результатом поширення 

європейської практики щодо регулювання концентрацій. В інших сферах 

співпраці ЄС також здійснює широкомасштабний вплив на організацію 
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міжнародного співробітництва в сфері конкуренції. Україна активно 

долучається до цих процесів.  

Варто відзначити, що правовою базою для співпраці 

Антимонопольного комітету України (АМКУ) з міжнародними 

організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших 

держав є абз. 3 п. 17ст. 7 Закону України «Про АМКУ» [544].  

Починаючи з 1994 р., АМКУ підтримує зв’язки з Організацією 

Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), яка поряд з іншим, 

опікується проблемами розвитку конкуренції, розширення співпраці між 

національними відомствами, які слідкують за дотриманням законів про 

конкуренцію, а також підтримує політику, спрямовану на захист прав 

споживачів і поширення інформації щодо товарів та послуг. З 2001 р. вищі 

посадові особи АМКУ беруть участь у сесіях Глобального форуму з питань 

конкуренції, який проходить під егідою ОЕСР у Парижі. Глобальний форум 

з питань конкуренції ініційовано ОЕСР під впливом загальної сучасної 

тенденції до об'єднання зусиль конкурентних відомств і міжнародних 

організацій в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки. 

ОЕСР, надаючи урядам країн-членів широкі можливості щодо підвищення 

поінформованості з усього спектру національних політик та їхнього впливу 

на міжнародну спільноту, на сучасному етапі розширює коло учасників 

своїх дискусій, залучаючи до них представників країн, які не є членами 

Організації. 

На засіданні Ради ОЕСР у листопаді 2011 р. було вирішено запросити 

Україну до участі як спостерігача в роботі Комітету з питань конкуренції 

ОЕСР та його робочих груп – з конкуренції та регулювання, а також зі 

співробітництва та правозастосування. Умови участі України у роботі 

Комітету з питань конкуренції та його робочих груп визначаються 

встановленими Радою процедурами і правилами участі країн, що не є 

членами ОЕСР, в роботі її офіційних органів. Згідно з цими правилами 

термін дії запрошення становить два роки. АМКУ наразі працює над 
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виконанням вимог резолюції Ради щодо участі в роботі органів ОЕСР для 

того, щоб Україна могла отримати статус асоційованого члена Комітету з 

питань конкуренції. На сьогодні для України першочерговою є перспектива 

глибшої економічної інтеграції з ЄС та більш повної участі у роботі ОЕСР, 

що має прискорювати впровадження в країні заходів, спрямованих на 

зміцнення конкуренції як центрального принципу організації української 

економіки. 

Крім того, АМКУ бере активну участь у роботі Міжурядової групи 

експертів з питань конкурентного законодавства та політики ЮНКТАД. 

АМКУ плідно співпрацює з Конференцією ООН з питань торгівлі та 

розвитку (ЮНКТАД), починаючи з 1998 р., коли офіційним представником 

України у Міжурядовій групі експертів з питань законодавства та політики 

у галузі конкуренції (МГЕ)  стає Голова АМКУ. Завданням МГЕ є аналіз та 

удосконалення міжнародних засад щодо впровадження конкурентної 

політики та законодавства, питання узгодження конкурентної та 

торгівельної політики, зближення національних правил конкуренції з 

Комплексом узгоджених на багатосторонній основі справедливих 

принципів і правил контролю за обмежувальною діловою практикою. 

Рішення МГЕ знаходять своє відображення у програмних та правових 

документах, що розробляються за участю АМКУ в тому числі. 

З 2002 р. Антимонопольний комітет України є членом Міжнародної 

мережі з питань конкуренції (ММК) – єдиної міжнародної організації, сфера 

діяльності якої полягає виключно в правозастосуванні конкурентних 

правил. Вона об’єднує на добровільних засадах близько 100 конкурентних 

відомств розвинених країн та країн, що розвиваються. Діяльність ММК 

спрямована на поширення найкращого досвіду у сфері запровадження 

конкуренції, зближення процедурних та базисних правових норм країн-

членів, створення найбільш сприятливих умов для подальшого розвитку 

конкурентної політики кожної з країн та міжнародного співробітництва у 

цій сфері. Основна функція ММК полягає в створенні міжнародної мережі 



366 

 

для забезпечення конкурентних відомств розвинутих країн та країн, що 

розвиваються, практичними матеріалами з застосування антимонопольної 

політики. Головною метою цієї організації є зміцнення співробітництва та 

поступове зближення правозастосовної діяльності різних конкурентних 

відомств – членів ММК.  

Договірна форма співпраці України з конкурентними відомствами 

інших держав полягає в укладання секторальних багатосторонніх та 

двосторонніх міжнародних та міжурядових договорів про співробітництво в 

сфері конкуренції. Предметом міжнародного співробітництва, в основному, 

є обмін інформацією між конкурентними органами. Серед багатосторонніх 

договорів слід виділити ратифікований Верховною Радою України в 2003 р. 

Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаний 

в рамках СНД 25 січня 2000 р. [553]. Договір має на меті створення 

правових і організаційних засад співробітництва Сторін щодо проведення 

узгодженої антимонопольної політики та розвитку конкуренції, а також 

усунення негативних для торгівлі та економічного розвитку чинників і 

недопущення дій, що завдають шкоди економічним інтересам держав-

учасниць внаслідок монополістичної діяльності і / чи недобросовісної 

конкуренції. Доцільно зазначити, що Договір є відкритим для приєднання 

інших держав, що не є членами СНД. Договором створено Міждержавну 

раду з антимонопольної політики, щодо якої Україна зробила застереження 

при ратифікації, що стосується невизнання міжнародної правосуб'єктності 

Ради.  

Також АМКУ має практику щодо укладання двосторонніх угод про 

співробітництво з конкурентними органами Франції (2002 р.), Австрії 

(2009 р.), Швейцарії (2011 р.), Росії (2000 р.), Румунії (2010 р.), Болгарії 

(2007 р.), Литви (1997 р.), Польщі (1997 р.), Білорусі (1997 р.), Латвії (2005 

р.), Словаччини (2007 р.), Угорщини (2006 р.), Чеської Республіки (1994 р.), 

Туреччини (2013 р.) Вірменії (2004 р.), Грузії (2002 р.) та Азербайджану 

(2002 р.). Основною метою укладених міжвідомчих договорів є 
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налагодження постійного механізму професійного співробітництва при 

розгляді справ про порушення конкурентного законодавства. Укладені 

угоди сприяють проведенню обміну досвідом, забезпечують захист 

економічної конкуренції на території держав-учасниць угод, а також 

сприяють припиненню спотворень конкуренції у випадках, які виходять за 

межі юрисдикції національного антимонопольного законодавства. 

Лібералізація торгівлі та усунення бар'єрів торгівлі, введені 

державами, є цілями міжнародних торгових угод, будь то багатосторонніх 

або двосторонніх. Міжнародна політика лібералізації торгівлі як торгова 

політика має бути віддзеркалена в міжнародно-правовому регулюванні, що 

впливає на державні обмеження підприємницької діяльності, які полягають 

в особливостях тарифних обмежень (особливо митних) та антидемпінгових і 

кількісних обмежень торгівлі. Саме конкурентна політика спрямована проти 

поведінки приватних підприємств (узгодженої практики приватного 

бізнесу), які обмежують або можуть обмежувати міжнародну торгівлю. 

Торговельна політика в широкому розумінні, що охоплює й міжнародну 

політику в сфері конкуренції, можна розглядати як таку міжнародну 

політику, яка спрямована на регулювання всіх обмежень міжнародної 

торгівлі. В даному розумінні конкурентна політика є однією зі сфер дії 

міжнародної торговельної політики.  

У світі на сьогоднішній день укладено більше 500 угод (як 

двосторонніх, так і двосторонніх) із лібералізації торгівлі, при цьому 

половина з них – після 1995 р. [48, 71]. В рамках регіональних торговельних 

угод їх сторони намагаються запровадити таке правове середовище, за умов 

існування якого забезпечувалися б відносини здорової не викривленої 

конкуренції. Через скасування мит, зменшення квотування та ліквідацію 

інших видів тарифних бар’єрів відбувається відкриття національних ринків 

в рамках преференційних торговельних угод. Однак, разом із цими даними 

торговельними угодами може бути встановлений особливий порядок 

дотримання правил конкуренції. Саме тому встановлення відповідного 
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правового конкурентного середовища в міжнародних торговельних угодах 

(двосторонніх та багатосторонніх) є ключовим аспектом лібералізації 

торгівлі.  

Україна також має досвід участі в секторальній інтеграції, зокрема в 

енергетичній сфері. Це віддзеркалюється вступом України з 1 лютого 2011 

р. в Енергетичне Співтовариство [557]. Протокол про приєднання України 

до Енергетичного Співтовариства був підписаний 24 вересня 2010 р. та 

ратифікований в грудні 2010 р. Протокол передбачає включення України до 

договірних держав Енергетичного Співтовариства (ст. 1), графік 

імплементації Україною acquis в сфері енергетики (ст. 2), що охоплює 

узагальнено період до 1 січня 2018 р.  

Варто особливо відзначити, що енергетичний ринок також передбачає 

запровадження правил не викривленої добросовісної конкуренції , що прямо 

зазначено як одне із завдань Енергетичного співтовариства (ст. 2 Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства [45, 84-108]. Причому ст. 18 

зазначеного Договору прямо передбачає застосування ст. ст. 101 та 102 

ДФЄС до умов торгівлі енергопродуктами й матеріалами. Передбачається, 

що усі домовленості між підприємствами, рішення об'єднань підприємств та 

погоджена діяльність, які мають на меті або результатом яких є запобігання 

конкуренції, її обмеження або спотворення; зловживання підприємства або 

групи підприємств домінуючим положенням на ринку між Договірними 

Сторонами в цілому або на значній частині ринку; та будь-яка державна 

допомога на користь певних підприємств або певних енергоресурсів, яка 

спотворює або загрожує спотворити конкуренцію, визнаються несумісними 

із заснування енергетичного ринку, оскільки може негативно вплинути на 

торгівлю енергопродуктами й матеріалами [557]. 

Україна після вступу до СОТ у 2008 р. [556] отримала доступ до 

формування єдиного правового та адміністративного простору міжнародної 

торгівлі, отримала режим найбільшого сприяння та національний режим для 

товарів, що експортуються та імпортуються українською стороною. 
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Фактично, залучаючись до преференційних умов торгівлі, Україна влилася в 

платформу співпраці держав світу щодо формування конкурентного 

середовища із механізмами протидії недобросовісній торговельній політиці 

[127], зокрема через встановлений механізм антидемпінгового захисту та 

правового регулювання субсидування товарів.  

Варто відзначити, що лібералізація торгівлі у формі укладання на 

первісному етапі угод про запровадження зон вільної торгівлі призводить 

фактично до конвергенції національних регуляторних середовищ, тому 

політична економія нових зон вільної торгівлі вже не може бути зведена 

лише до політичної економії пільгових тарифів.  

Зниження тарифів вже не є пріоритетом для укладання угод про 

поглиблену зону вільної торгівлі, які дедалі більше зосереджуються саме на 

регуляторному середовищі. Як зазначається в спеціальній монографії щодо 

зон вільної торгівлі, «перехід до реалізації нової генерації зон вільної 

торгівлі суттєво перевищує торгівлю в межах міжнародних виробничих 

мереж. Крім того та насамперед, такі зони ведуть фактично до конвергенції 

національних регуляторних середовищ, тому політична економія нових зон 

вільної торгівлі вже не може бути зведена лише до політичної економіїї 

пільгових тарифів» [48, 41]. 

Яскравим прикладом запровадження відповідного правового 

середовища із закріпленням вимог щодо дотримання конкуренції є Угода 

про вільну торгівлю, укладена Україною з країнами Європейської асоціації 

вільної торгівлі (ЄАВТ) [558], та Угода про асоціацію з Європейським 

Союзом (ЄС) [560]. Саме ці угоди характеризуються досить широким 

впровадженням особливих норм, які регулюють відносини конкуренції між 

сторонами, фактично поширюючи acquis ЄС щодо конкуренції в 

правопорядок України.  

Україна станом на початок 2014 р. має досвід укладання угод про 

заснування зон вільної торгівлі (ЗВТ., наприклад, Договору про зону вільної 

торгівлі в рамках СНД, що вступив в силу 20 вересня 2012 р. [552]. Даний 
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Договір наряду із заснуванням зони вільної торгівлі (ст. 2), із положеннями 

про відміну кількісних обмежень в торгівлі (ст. 3) та щодо надання 

національного режиму в торгівлі (ст. 5), встановлює правила лише для 

прозорості надання державної допомоги підприємствам. Таким чином, 

тільки одна із складових комплексної конкурентної політики охоплена 

даним Договором – правове регулювання державної допомоги.  

Після вступу до СОТ Україна укладала ще одну преференційну угоду 

– Угоду про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією від 18 листопада 

2011 р. [559]. Що стосується регулювання конкуренції, то ця угода взагалі 

не передбачає таких положень. 

За даними, що наводив Є. Перелигін, на різних стадіях знаходиться 

створення ЗВТ між Україною та Ізраїлем, Канадою, Марокко, Сербією, 

Сирійською Арабською Республікою. Також Україною здійснюється 

опрацювання доцільності укладення угод ЗВТ з В'єтнамом, МЕРКОСУРом, 

Сінгапуром, Туреччиною [109, 15], Єгиптом тощо. 

Першою преференційною угодою, що була укладена Україною після її 

вступу до СОТ, стала угода про зону вільної торгівлі з країнами ЄАВТ, яка 

була підписана 24 червня 2010 р. у м. Рейк'явік. Угода набула чинності 1 

червня 2012 року [558]. Угода передбачає заснування зони вільної торгівлі з 

метою лібералізації торгівлі товарами, послугами, ліквідації бар’єрів в 

торгівлі та залучення інвестицій (ст. 1.1). Угодою передбачені особливі 

правила визначення походження товарів (ст. 2.2), що в цілому відображають 

аналогічні правила, застосовані в Стокгольмській угоді про заснування 

ЄАВТ. Важливо окремо виділити, що в протоколі до Угоди окремо 

зазначено, що товарами, що походять із держав ЄАВТ, є продукти, що 

походять з ЄЕП, однак дана категорія товарів буде застосовуватись у ЗВТ 

між ЄАВТ та Україною лише за умови, якщо угода про вільну торгівлю між 

Україною, з одного боку, та ЄС, з іншого боку, міститиме правила 

визначення походження, ідентичні тим, що містяться в цьому Протоколі. 
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Таким чином, за відсутності угоди з Євросоюзом товари, що походять з 

країн ЄЕП, виключені із умов вільної торгівлі [135, 193].  

Відповідно до Угоди після набрання нею чинності між сторонами 

скасовуються всі мита та еквівалентні миту податки і збори на імпорт 

товарів, які походять з держав ЄАВТ або України (ст. 2.3 Угоди), а також 

вводиться заборона введення в дію нових мит та еквівалентних миту 

податків і зборів на імпорт.  

Поряд із цими положеннями щодо запровадження зони вільної 

торгівлі певними товарами Угода містить норми щодо регулювання 

конкуренції, які заслуговують окремої уваги. Так, в ст. 7 Угоди міститься 

перелік можливої практики компаній, що є несумісною з належним 

функціонуванням ЗВТ, включаючи антиконкурентні угоди та зловживання 

домінуючим становищем. Причому формулювання п.1. ст. 7 Угоди є 

віддзеркаленням ст. ст. 101 та 102 ДФЄС. За своєю суттю це пояснюється 

тим, що між країнами ЄАВТ та ЄС діє Угода про Європейський 

економічний простір (ЄЕП) 1992 року, яка є унікальною в договірній 

практиці європейських інтеграційних організацій, оскільки фактично 

повністю відтворює положення Договору про функціонування Євросоюзу 

(ДФЄС), які стосуються співробітництва у економічній сфері [102], 

включаючи сферу конкуренції. На цій підставі фактично норми права 

Євросоюзу, діючи на території країн ЄАВТ, можуть поширюватись й на 

інші треті країни, зокрема на Україну. Таким чином запроваджується 

механізм поширення права Євросоюзу шляхом включення (відтворення) 

норм права ЄС в текстах міжнародних договорів. 

Найяскравішим проявом поглибленої імплементації норм права ЄС в 

сфері конкуренції як інструменту досягнення переваг від лібералізації 

ринків є Угода про асоціацію між Україною та ЄС (УА) [560], яка 

запроваджує глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ).  

За словами західного дослідника Г. Ван Дер Лу, «УА між ЄС та 

Україною, яка включає ГВЗВТ, є першою (парафованою) угодою нового 
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покоління угод про асоціацію з країнами Східного партнерства і покликана 

заснувати унікальний вид політичної асоціації та економічної інтеграції. 

Справді, варто наголосити, що основна мета ГВЗВТ виходить за межі 

простого економічного співробітництва, як це передбачалося в УПС, а 

спрямована на економічну «інтеграцію» України до внутрішнього ринку 

ЄС» [13, 60]. ГВЗВТ – це унікальна торгова угода ЄС. Однак, одночасно з 

цим зазначимо, що комплексний характер цієї угоди не є новим, оскільки 

декілька інших торгових угод ЄС мають подібне широке охоплення. Тим не 

менш, «глибокий» характер ГВЗВТ (тобто економічна інтеграція до 

внутрішнього ринку ЄС на основі зближення законодавства) і, особливо, 

відмінність між різними зобов’язаннями законодавчого зближення є цілком 

революційними. Особливо враховуючи, що ця угода не є попередньою 

угодою про приєднання. 

В 2011 р. на саміті у Києві представники України та ЄС заявили про 

завершення переговорів щодо укладання УА [45, 1039]. Угода про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом (УА), яку офіційно парафували 

сторони 30 березня 2012 р., підписали 30 березня та 27 червня 2014 р. 

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію 30 вересня 2014 

р. [561] За своєю суттю Угода слугує інструментом поширення дії права 

Європейського Союзу на правопорядок України шляхом включення в текст 

угоди норм права ЄС. У цьому зв’язку відповідні положення УА (ст. ст. 253, 

256) безпосередньо відсилають до статей ДФЄС, які регулюють 

конкуренцію на внутрішньому ринку (ст. ст. 101, 102 та 106–107 ДФЄС), а 

також до положення регламентів [45, 1054].  

Варто ще раз окремо відзначити, що одним з ключових елементів 

заснування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС стає правове 

регулювання конкуренції, що прямо передбачено в самому тексті угоди. В 

преамбулі Угоди про асоціацію [45] відзначено, що ключовим фактором для 

економічної модернізації та реструктуризації стає заохочення та 

стимулювання конкуренції. Поряд із зменшенням або скасуванням мит на 
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товари, зборів та інших еквівалентних платежів протягом перехідного 

періоду у максимум 10 років (як це зазначено у ст. 25 УА) Угодою 

передбачено надання національного режиму товарів, що означає відкриття 

національних ринків. Щоб загальний баланс вигод і витрат лібералізації 

транскордонного пересування факторів виробництва виявився на користь 

країні, їй не обійтися без особливих дій в рамках національної економічної 

політики. Таким чином, Угодою особливо відзначена сфера конкуренції, де 

передбачено прийняття змін до національного законодавства України з тією 

метою, щоб відкриті ринки функціонували «за одними правилами».  

При чому, слід додати, що зміст положень про ГВЗВТ між ЄС та 

Україною, наведений у Частині IV УА, ілюструє те, що ця угода не лише 

охоплює традиційні аспекти ЗВТ, такі як доступ до ринку товарів, але також 

включає державні закупівлі, права інтелектуальної власності, конкуренцію, 

енергетику, тощо. 

Серед цих всіх сфер, які супроводжують заснування ГВЗВТ, слід 

виділити як раз сферу конкуренції. Той факт, що це єдина сфера відносин, в 

якій передбачається виконання чітких вимог щодо імплементації 

конкретних вказаних в самому тексті Угоди норм без відсилки до Додатків 

(які, між іншим, можуть стати об’єктом перегляду Радою асоціації або 

Комітетом асоціації), свідчить про ключову роль конкуренції у забезпеченні 

ефективного функціонування зони вільної торгівлі. 

Слід відмітити, що особливістю даної сфери відповідно до Угоди про 

асоціацію є те, що жодна із сторін Угоди не може вдаватися до процедури 

врегулювання спорів з питань, віднесених до сфери конкуренції (ст. 261 

Угоди). Тільки зобов’язання щодо термінів гармонізації українського 

законодавства відповідно до ст. 256 Угоди можуть стати об’єктом 

процедури врегулювання спорів. Це означає, що положення Угоди про 

асоціацію визначають в імперативному порядку принципи функціонування 

вільної конкуренції на ринку за умов зони вільної торгівлі. Заборони 

антиконкурентних дій у формі узгоджених дій або угод, зловживання 
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домінуючим становищем, а також принцип контролю за концентраціями є 

базовими елементами реалізації вільної торгівлі.  

Державна допомога, що надається підприємствам, може спричинити 

викривлення конкуренції шляхом створення переваг для певних 

підприємств чи виробництв. Тому державна допомога окремо розглядається 

правом Євросоюзу і є об’єктом суворого контролю. У зв’язку з цим 

спеціальна увага в Угоді про асоціацію приділена саме питанню державної 

допомоги.  

Основні принципи не викривленої конкуренції в умовах ринкової 

економіки є одним з ключових принципів поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі, що засновується Угодою відповідно до Розділу IV Торгівля 

та питання, пов’язані з торгівлею.  

Отже, подальша лібералізація торгівлі між Україною, ЄС та країнами 

Європейської асоціації вільної торгівлі зумовить українські підприємства 

слідувати нормам конкуренції, передбаченим ст. ст. 101 та 102 ДФЄС. В 

основному визначені міжнародно-правові форми співпраці України з 

міжнародними організаціями та державами мають своє віддзеркалення в 

поступовому удосконаленні українського конкурентного законодавства. 

 

7.2. Стан наближення законодавства України в сфері захисту 

економічної конкуренції до права Європейського Союзу  

Процес гармонізації законодавства України з правом Євросоюзу є 

одним із ключових напрямів співробітництва. Він визначає умови 

подальшого поглиблення економічної та секторальної співпраці і створює 

правові передумови для переходу на наступні етапи європейської 

економічної інтеграції. 

Сам термін «гармонізація законодавств» застосовують у широкому та 

вузькому значеннях. У широкому значенні він означає узгодження 

положень законодавства однієї держави із законодавством іншої або з 

актами міжнародного права. У вузькому значенні цей термін означає спосіб 
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наближення законодавств держав - членів ЄС через директиви, що 

встановлюють спільну кінцеву мету правового регулювання, залишаючи 

способи реалізації цих директив на розсуд держав-членів [183, 5]. У 

вузькому розумінні гармонізація є іншим способом зближення законодавств 

держав - членів Євросоюзу, альтернативним уніфікації. 

Правові передумови для гармонізації українського законодавства з 

правом Євросоюзу було закладено в Тимчасовій угоді про торгівлю 1995 р. 

(ст. ст. 17, 18) [589], Угоді про партнерство та співробітництво 1994 р. (ст. 

51 та ін.) [560], Плані дій Україна - Євросоюз 2005 р., Порядку денному 

асоціації 2009 р. та його переглянутій редакції 2013 р. [573].  

У відносинах між Україною і Євросоюзом можна виділити два етапи 

гармонізації: добровільну та організовану [94, 47]. Періодом добровільної 

гармонізації був етап відносин між Україною і ЄС до набрання чинності 

Угодою про партнерство та співробітництво. Положення Тимчасової угоди 

про торгівлю 1995 р. передбачали гармонізацію у сфері конкуренції та 

захисту прав інтелектуальної власності. Гармонізація в інших сферах 

здійснювалася за відсутності конкретних зобов’язань сторін, а отже й не 

була погоджена з європейськими співтовариствами і мала односторонній 

характер. Наступний етап гармонізації законодавства в Україні 

характеризувався набранням чинності УПС, яка чітко визначала сфери 

гармонізації [64]. Таким чином, із набранням чинності УПС (з 1998 р.) 

процес гармонізації отримав чіткі правові засади, набув організованого 

характеру та різноманітніших форм [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; 40; 65; 79; 101; 107], однак, враховуючи той факт, що ці положення 

мають характер «добровільної імплементації». 

Слід виокремити важливий процес здійснення гармонізації 

законодавства при підготовці до запровадження асоціації з Євросоюзом. 

Саме на етапі імплементації Угоди про асоціацію – гармонізація матиме 

характер обов’язкових дій [64]. 
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Процесам гармонізації законодавства України з правом ЄС відведена 

першорядна роль в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС [560]. В 

преамбулі Угоди відзначається, що процес адаптації сприятиме поступовій 

економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації між сторонами. 

При цьому в самій преамбулі даному питанню приділено значну увагу, 

зокрема визначається провідна роль регуляторної адаптації як механізму 

імплементації всеохоплюючої та глибокої зони вільної торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом. Примітно, що в тексті УА не 

використовується широко термін «гармонізація», натомість 

використовуються поняття «адаптація», «законодавче зближення», 

«визнання міжнародних стандартів», «транспозиція» тощо. Переважна 

більшість науковців використовує термін «гармонізація» як узагальнюючий 

[101, 35-36]. За словами В. Муравйова, як свідчить практика діяльності 

європейських організацій, незважаючи на використання різних термінів, 

йдеться по суті про один і той же процес приведення національного 

законодавства у відповідність до приписів права європейських 

інтеграційних організацій [101, 36]. Тому, погоджуючись з цими 

міркуваннями, уявляється за доцільне використовувати узагальнюючий 

термін «гармонізація» для дослідження процесу, який би наближав правові 

умови для діяльності суб’єктів господарювання до права Євросоюзу. 

В. Муравйов, аналізуючи гармонізацію, визначає, що положення УА щодо 

гармонізації мають рамковий характер, а їх реалізація вимагає ухвалення 

правових актів, створення необхідних інституційних механізмів та 

відповідних дій як на міжнародному рівні, так і в рамках правопорядку 

України.  

Сучасний світ на сьогодні опинився в стані незворотних 

глобалізованих процесів економічної інтеграції. Перед Україною, яка 

залучається до міжнародних торговельних відносин, стоїть першочергове 

завдання створити відповідне правове середовище для ефективної 

імплементації інтеграційних економічних процесів. Створення відповідного 
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конкурентного правового середовища в умовах ринкової економіки є 

найбільш актуальним питанням з метою збільшення залучення інвестицій та 

привабливості для ведення господарської діяльності.  

Україна створила національну систему конкурентного законодавства 

на початку періоду бурхливого зростання кількості країн з власними 

конкурентними законами в усьому світі. На початку 1990-х рр. лише 

приблизно двадцять країн мали закони про конкуренцію та механізми їх 

застосування. На цей час існує вже понад 100 країн з власним конкурентним 

режимом.  

В рамках українського законодавства, правові засади боротьби з 

картельними змовами закріплені у низці нормативно-правових актів, 

головним чином у: Господарському кодексі України (ГКУ) [537], Кодексі 

України про адміністративні правопорушення, Законах України «Про захист 

економічної конкуренції» [549], «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» [548], «Про Антимонопольний комітет України» [544], та ряді 

підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом Міністрів 

України та АМКУ.  

Україна має розвинену систему захисту конкуренції та досить 

комплексне конкурентне законодавство, яке поширюється на традиційні 

антитрастові сфери, недобросовісну комерційну практику (недобросовісну 

конкуренцію), а також антиконкурентні дії та рішення органів державної 

влади. 

Перший український закон про конкуренцію, а саме Закон України 

«Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції 

у підприємницькій діяльності», був розроблений із залученням таких 

представників доктрини як О.Вишняков, Н.Кузнєцова, А.Довгерт, 

С.Козьяков, О.Мельниченко тощо, які використовували конкурентні закони 

інших країн як зразок. Цей так званий «закон про обмеження монополізму» 

був прийнятий у перші дні формування української держави у лютому 1992 

р. Предметом цього Закону були зловживання домінуючим становищем, 
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антиконкурентні угоди та дискримінація суб’єктів підприємництва 

органами влади, а також методи недобросовісної конкуренції між 

суб’єктами підприємництва [163]. У листопаді 1993 р. був прийнятий Закон 

України «Про Антимонопольний комітет України» (тут і надалі – Закон 

«Про АМКУ»), відповідно до якого був створений АМКУ. Голова АМКУ 

був призначений у 1992 р., десять державних уповноважених – у 1993 р., 

Пізніше були найняті штатні працівники, і свою фактичну діяльність АМКУ 

розпочав у 1994 р. З того часу в Законі України «Про АМКУ» відбулися 

численні зміни. Відповідно зазнала змін й організаційна структура АМКУ. 

В ст. 10 Господарського кодексу України [537] відзначено, що одним з 

напрямів економічної політики України є антимонопольно-конкурентна 

політика, яка спрямована на створення оптимального конкурентного 

середовища діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії 

на умовах недопущення проявів дискримінації. Правове закріплення цієї 

політики здійснюється визначення засад внутрішньої та зовнішньої 

політики, програмах діяльності Кабінету Міністрів України та цільових 

програмах розвитку (п. 4 ст. 9 ГКУ).  

В Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики 

України» [547] відзначено, що одним з принципів внутрішньої політики є 

рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції у 

сфері економічної діяльності (ст. 2). В ст. 7 Закону містяться основні засади 

внутрішньої політики в економічній сфері, серед яких слід виділити: 

розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності 

економіки, забезпечення дієвого регулювання діяльності природних 

монополій, недопущення проявів монополізму на державному та 

регіональному рівнях.  

В 2012 році Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 рр. [586], в 

якій вперше офіційно було сформульовано основні проблеми із 

забезпечення розвитку конкуренції та методи й шляхи вирішення цих 
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проблем. Зокрема, відзначається, що метою програми є розвиток 

конкуренції на товарних ринках як засобу забезпечення сталого 

економічного зростання, покращення умов для їх ефективного 

функціонування, удосконалення механізму державного регулювання таких 

ринків. Пропонуються три шляхи досягнення поставленої мети. Перший 

варіант передбачає проведення структурної демонополізації, зокрема 

пов'язаної із зміною відносин власності. Другий варіант передбачає 

проведення подальшої лібералізації доступу іноземних суб'єктів 

господарювання на вітчизняний ринок. Третій, оптимальний варіант 

розв'язання проблеми розвитку конкуренції передбачає виконання 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними 

органами, що здійснюють регулювання в окремих сферах діяльності, та 

органами місцевого самоврядування комплексу заходів, спрямованих на 

розвиток конкуренції, її захист і обмеження монополізму. Зазначені заходи є 

невід'ємними складовими антимонопольно-конкурентної політики, тому 

досягнення мети Програми можливе лише за умови їх комплексного 

здійснення. 

Відправною точкою розробки концепції Програми стало визначення 

проблем, які заважають розвитку конкуренції. Ці проблеми були виявлені та 

систематизовані за результатами наукових досліджень, практики 

правозастосування та досліджень стану відповідних ринків, що 

здійснювалися АМКУ.  

Враховуючи положення спеціальних законів, що регулюють 

відносини конкуренції в Україні, слід відзначити, що на початку ХХІ ст. 

наголос у здійсненні антимонопольно-конкурентної політики в Україні 

переноситься з обмеження монополізму в економіці на розвиток і захист 

реальної конкуренції. За своєю суттю на сучасному етапі становлення 

українського законодавства про конкуренцію вітчизняна політика полягає в 

поєднанні заходів з лібералізації економічних секторів, що перебувають у 

стані природної монополії, із вдосконаленням правових механізмів 
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регулювання діяльності природних монополістів і механізмів захисту 

реальної та потенційної конкуренції.  

Виходячи з конституційних приписів ( а саме абз. 4 ст. 13, абз. 3 ст. 42 

Конституції України) можна узагальнити основні принципи конкурентно-

антимонопольної політики в України.  

По-перше, розвиток економічної конкуренції та обмеження 

монополізму у господарській діяльності є обов’язковими елементами 

державної політики.  

Другим принципом є те, що всі органи державної влади ( законодавчі, 

виконавчі та судові) зобов’язані забезпечувати реалізацію конкурентної 

політики. У цьому зв’язку слід пояснити, що функціями законодавчої влади 

є забезпеченням прийняття законів, необхідних для розвитку та захисту 

конкуренції; органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 

органи адміністративно-господарського управління та контролю 

забезпечують реалізацію конкурентної політики; спеціальний орган – 

Антимонопольний комітет України бере участь у формуванні конкурентної 

політики та в її реалізації в частині здійснення контролю за дотриманням 

законодавства; судова влада забезпечує захист прав та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, які порушені внаслідок обмежень конкуренції, 

здійснює судовий контроль за застосуванням законодавства та 

правильністю й адекватністю рішень АМКУ [42, 93-94].  

Третій принцип розвитку конкурентної політики в Україні пов'язаний 

із поступовою гармонізацією законодавства до права Європейського Союзу 

та міжнародної практики в сфері конкуренції. Процеси гармонізації 

українського антимонопольного законодавства до права Євросоюзу 

розпочалися із прийняттям Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». Це пояснюється тим, що однією із перспективних сфер, яка 

підлягає гармонізації, була визначена конкуренція (ст. 51 УПС). В 

подальших двосторонніх документах між Україною та ЄС постійно 

наголошувалося на удосконаленні конкурентного середовища. Таким 
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чином, всі подальші нормативно-правові акти України приймалися з 

урахуванням приписів права ЄС.  

В українському законодавстві картельні змови мають назву 

антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, під якими 

розуміються узгоджені дії, які стосуються встановлення цін чи інших умов 

придбання або реалізації товарів; обмеження виробництва ринків товарів, 

техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю 

над ними; розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним 

принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання за 

колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками 

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; усунення з 

ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів 

господарювання, покупців, продавців; застосування різних умов до 

рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, що ставить 

останніх у невигідне становище в конкуренції укладення угод за умови 

прийняття іншими суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань, які 

за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в 

підприємницькій діяльності не стосуються предмету цих угод; суттєвого 

обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на 

ринку без об’єктивно виправданих на те причин [42, 118-119]. Також, 

синонімом картелю в українському законодавстві є поняття «неправомірних 

угод або погоджених дій», під якими в ст. 30 Господарського кодексу 

України [537] розуміються угоди або погоджені дії, спрямовані на: 1) 

встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок 

(доплат), націнок; 2) розподіл ринків за територіальним принципом, обсягом 

реалізації чи закупівлі товарів, їх асортиментом або за колом споживачів чи 

за іншими ознаками – з метою їх монополізації; 3) усунення з ринку або 

обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших суб'єктів 

господарювання. 
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За аналізом ст. ст. 5 та 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» 

простежується відповідність побудови структури антимонопольного 

законодавства за зразком права ЄС: простежуються форми здійснення 

антиконкурентних узгоджених дій (угоди, рішення та узгоджена практика), 

віддзеркалені необхідні умови для визнання недісйними узгоджених дій, які 

мають на меті чи стають наслідком недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції.  

Варто ще раз окремо відзначити, що одним з ключових елементів 

заснування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС стає правове 

регулювання конкуренції, що прямо передбачено в самому тексті угоди. В 

преамбулі Угоди про асоціацію відзначено, що ключовим фактором для 

економічної модернізації та реструктуризації стає заохочення та 

стимулювання конкуренції. Поряд із зменшенням або скасуванням мит на 

товари, зборів та інших еквівалентних платежів протягом перехідного 

періоду у максимум 10 років (як це зазначено у ст. 25 УА) Угодою 

передбачено надання національного режиму для товарів, що означає 

відкриття національних ринків. Щоб загальний баланс вигод і витрат 

лібералізації транскордонного пересування факторів виробництва виявився 

на користь країні, їй не обійтися без особливих дій в рамках національної 

економічної політики. Таким чином, Угодою особливо відзначена сфера 

конкуренції, де передбачено прийняття змін до національного 

законодавства України з тією метою, щоб відкриті ринки функціонували «за 

одними правилами». Причому, слід додати, що зміст положень про ГВЗВТ 

між ЄС та Україною, наведений у Частині IV УА, ілюструє те, що ця угода 

не лише охоплює традиційні аспекти ЗВТ, такі як доступ до ринку товарів, 

але також включає державні закупівлі, права інтелектуальної власності, 

конкуренцію, енергетику, тощо. Серед цих всіх сфер, які супроводжують 

заснування ГВЗВТ, слід виділити як раз сферу конкуренції. Той факт, що це 

єдина сфера відносин, в якій передбачається виконання чітких вимог щодо 

імплементації конкретних вказаних в самому тексті Угоди норм без 
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відсилки до Додатків (які між іншим можуть стати об’єктом перегляду 

Радою асоціації або Комітетом асоціації), свідчить про ключову роль 

конкуренції у забезпеченні ефективного функціонування зони вільної 

торгівлі. 

В цілому процес правового регулювання конкуренції в Україні ще на 

початку 2000-х рр. відбувався з урахуванням європейського досвіду. Це 

пов’язано із існуванням ряду двосторонніх документів, які проголошували 

проведення гармонізації українського законодавства до вимог права ЄС. 

Так, Закон України «Про захист економічної конкуренції» був розроблений 

з метою максимального наближення законодавства України до права 

Євросоюзу в даній сфері. У цілому, норми вищезазначеного Закону, в 

результаті якого було об’єднано правові механізми недопущення 

монополізму та захисту від недобросовісної конкуренції, розроблювалися в 

огляду на практику застосування норм права Євросоюзу (зокрема, нині 

ст. ст. 101–109 ДФЄС, що в свою чергу залишаються незмінними з моменту 

підписання Римських договорів) [130]. В Закон постійно вносилися зміни 

щодо удосконалення системи контролю за дотриманням норм конкуренції. 

При цьому всі ці зміни приймалися за «європейським зразком», переймаючи 

практику їх застосування інститутами ЄС. У процесі боротьби із 

картельними змовами законодавцем було сприйнято позитивну європейську 

та американську практику застосування програми пом’якшення 

відповідальності [1], зокрема, в Україні разом із прийняттям у 2001 р. 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» [549] також було 

запроваджено інститут «Leniency». Так, у ч. 5 ст. 6 Закону про захист 

конкуренції передбачено, що особа, яка здійснила антиконкурентні 

узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно 

повідомила в Антимонопольний комітет Україні (АМКУ) про порушення та 

надала інформацію, що має суттєве значення для прийняття рішення у 

справі, звільняється від відповідальності, передбаченої законодавством 

(штрафу до 10 % від виручки порушника за останній фінансовий рік).  
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У зв’язку з цим Антимонопольний Комітет України (АМКУ) в червні 

2012 р. прийняв Порядок звільнення від відповідальності [584], який 

деталізує можливість звільнення від відповідальності за вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій суб’єктами господарювання відповідно 

до п. 5 ст. 6 Закону. За своєю суттю це імплементація в українське 

законодавство нового юридичного поняття – «leniency policy», відомого в 

європейській практиці під терміном «політика поблажливості».  

Разом з тим, за системою «Leniency» в Україні за останні 10 років 

було звільнено від відповідальності лише кілька порушників (в основному 

установи державної влади), а картельні справи не були резонансними. На 

думку фахівців, причини низької ефективності системи «Leniency» в 

Україні криються в основному у відсутності кримінальної відповідальності 

за участь в картелі, низьких сумах штрафів, що накладаються, та 

«економічній доцільності» для порушника продовжувати порушення і потім 

оскаржувати можливий штраф антимонопольного органу в суді, ніж 

припиняти порушення та надавати докази участі конкурентів у картелі. 

Окрім цього, у тих випадках, коли компанія вирішує добровільно 

звернутися в АМКУ за звільненням від відповідальності, виникає ряд 

процедурних питань: як здійснити документування такого звернення; що 

станеться в разі одночасного звернення кількох компаній і як визначити 

«першість» звернення однієї із них; при зверненні за системою Програми 

пом’якшення відповідальності, які існують гарантії захисту від зловживань 

з боку АМКУ? А раптом національний конкурентний орган вважатиме, що 

наданих доказів існування картелю недостатньо, і тоді компанія отримає 

штраф разом з іншими учасниками картелю? Очевидно, що ґрунтовний 

аналіз цих питань також не особливо стимулює компанії активно 

використовувати систему «Leniency» [174].  

Відносини асоціації вимагають більш поглибленого та досконалого 

процесу гармонізації антимонопольного права України до права Євросоюзу. 

Якщо на етапі проведення гармонізації законодавства відповідно до 
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положень Угоди про партнерство та співробітництво та двосторонніх актів 

органів співробітництва між Україною та Євросоюзом (План дій та Порядок 

денний асоціації), процес гармонізації характеризувався як 

рекомендаційний, то на етапі запровадження Угоди про асоціацію він 

набуває ознак обов’язковості.  

У ст. 1 УА зазначається, що метою асоціації є «заснування умов для 

поглиблених економічних та торговельних відносин, спрямованих на 

поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Євросоюзу». Основні 

принципи не викривленої конкуренції в умовах ринкової економіки є одним 

з ключових принципів поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що 

засновується Угодою.  

Питанням конкуренції присвячена окрема Частина 10 Угоди (ст. ст. 

253–267) [560], яка складається з двох секцій: антитрестівське регулювання 

та концентрації й державна допомога. Слід, між іншим, відзначити, що 

такий поділ на секції є притаманним праву Євросоюзу [120, 226-252]. До 

Угоди також доданий Додаток 23, який містить пояснення щодо основних 

визначень, які стосуються конкуренції. Зокрема, такий глосарій термінів 

містить такі визначення як «публічні підприємства», «ексклюзивні права», 

«державні монополії комерційного характеру», «важливі проекти 

загальноєвропейського масштабу» тощо. Як визначено в самому додатку 23, 

цей глосарій не є юридично обов’язковим й застосовується виключно для 

тлумачення положень статей самої Угоди. Така практика надання різної 

юридичної сили нормам тексту угоди та додатків є новою у двосторонніх 

відносинах, однак є прийнятною для права Євросоюзу. Тлумачення певних 

визначень, понять, принципів має бути узгодженим задля досягнення 

єдиного «уніфікованого» правового регулювання відносин.  

З метою ефективного функціонування зони вільної торгівлі в Угоді 

визначені основні практики та економічні операції, які потенційно можуть 

негативно впливати на функціонування ринків та підривати переваги 

торговельної лібералізації, встановленої між сторонами. Такими 
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антиконкурентними практиками є: а) угоди та узгоджені дії між 

підприємствами, метою або наслідком яких є недопущення, усунення, 

обмеження чи суттєве послаблення конкуренції; б) зловживання одним або 

декількома підприємствами своїм домінуючим положенням; в) 

концентрація суб’єктів господарювання, наслідком якої є монополізація чи 

значне обмеження конкуренції на ринку (ст.254 УА).  

В цілому законодавство України відтворює основоположні принципи 

добросовісної конкуренції і передбачає заборону вищезазначених дій, що 

чітко закріплено в абз. 3 ст. 42 Конституції України. Іншими словами, 

ст. 254 УА фактично віддзеркалена в Законі та інших підзаконних 

нормативних актах АМКУ. Так, зокрема, ст. 254 УА співвідноситься із 

поняттями «антиконкурентні узгоджені дії» відповідно до ст. 6 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»; «зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку», згідно із ст. 13 Закону; 

а також поняттю «контролю за концентрацією», що визначається у ст. 22 

Закону.  

Відмічається, що сторони, визначаючи важливість імплементації 

основних принципів, викладених у ст. 254 УА, застосовують їх на 

«недискримінаційній прозорій основі, поважаючи принципи процесуальної 

справедливості та права на захист» (ст. 255 Угоди). 

 

7.3. Перспективи розвитку правотворчої та правозастосовної діяльності 

Антимонопольного комітету України у світлі Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

Зважаючи на євроінтеграційні напрями зовнішньої політики України, 

вступ нашої країни до СОТ, набуття чинності угоди про заснування зони 

вільної торгівлі між Україною та країнами Європейської асоціації вільної 

торгівлі та підписання й ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС (УА), одним з першочергових напрямів стає забезпечення відповідного 

конкурентного середовища функціонування зон вільної торгівлі. 
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Варто відзначити, що одним з ключових елементів заснування зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС стає правове регулювання конкуренції, 

що прямо передбачено в самому тексті Угоди. Факт включення до тексту 

Угоди всіх матеріальних та процесуальних аспектів гармонізації 

конкуренційного права України  свідчить про сталість та незмінність вимог 

щодо відбудови відповідного конкурентного середовища.  

За своєю суттю положення Угоди в цьому аспекті складають так звану 

«клаузулу щодо конкуренції». При цьому в договірній зовнішньополітичній 

практиці ЄС включення такої «клаузули» є звичною практикою [147]. Це 

обумовлюється необхідністю регулювання торговельних відносин ЄС з 

третіми країнами відповідно до норм права ЄС, що характеризується 

екстериторіальністю його застосування.  

Сталими стають основні принципи забезпечення конкурентного 

середовища в торговельних відносинах між Україною та ЄС. Це 

підтверджується в ст. 254 Угоди про асоціацію, де передбачається, що 

позитивні наслідки від лібералізації торгівлі можуть бути зменшені за 

рахунок анти конкурентної господарської практики.  

Окрім позитивних аспектів, які віддзеркалені в законодавстві України 

(на які було наголошено у попередньому підрозділі даного дисертаційного 

дослідження), Угода про асоціацію наголошує на існуванні правових 

прогалин в процесі імплементації норм права конкуренції в національне 

законодавство України, а також терміни їх виконання. При чому важливим 

тут вдається ще раз підкреслити той факт, що в тексті Угоди (а не в 

додатках) містяться чіткі посилання на нормативні акти ЄС (регламенти), 

які мають бути включені в законодавство України. Основні прогалини в 

українському законодавстві,на які наголошує Угода про асоціацію, слід 

поділити на аспекти матеріального та процесуального права.  

Окрема стаття (ст. 256) Угоди про асоціацію присвячена матеріальним 

аспектам наближення законодавства України до права Євросоюзу в сфері 

захисту конкуренції та термінам її виконання. Умовно такі матеріальні 
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вимоги можна згрупувати відповідно до сфери, до якої вони відносяться, 

зокрема: правовий режим антиконкурентних узгоджених дій, контроль над 

концентрацією, діяльність державних монополій та державна допомога. В 

рамках розгляду кожної зі сфер правового регулювання конкуренції в даній 

роботі автором виокремлюються конкретні пропозиції щодо удосконалення 

національного законодавства з метою імплементації Угоди про асоціацію.  

Першою умовою удосконалення матеріальних норм українського 

законодавства є його наближення в сфері регулювання режиму  винятків із 

антиконкурентних вертикальних угод. В даному дисертаційному 

дослідженні було доведено існування режиму блокових виключень для 

вертикальних угод в праві ЄС та проаналізовано їх (у підрозділі 4.2.). 

Статтею 256 УА (п.3) передбачено імплементацію Регламенту №330/2010 

від 20 квітня 2010 р. Зазначений Регламент містить вимоги, відповідно до 

яких вертикальна угода між підприємствами може підпадати під 

виключення із загальної заборони. В українському законодавстві в ст. 10 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» містить загальні 

вимоги щодо узгоджених дій, які можуть бути дозволеними. У Положенні 

про порядок подання заяв до органів АМКУ про надання дозволу на 

узгоджені дії суб'єктів господарювання 2002 року [588] наведений 

деталізований порядок розгляду справ про надання попереднього дозволу на 

узгоджені дії. Порядок звільнення від обов’язкового отримання дозволу на 

узгоджені дії також передбачений у Типових вимогах 2002 року [587]. 

Відповідно до ст.2.1. зазначеного документу дозволяються і не потребують 

дозволу органів АМКУ будь-які узгоджені дії, якщо сукупна частка на 

ринку товару всіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять 

учасники узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 

5 відсотків. При цьому не робиться диференціації між типами узгоджених 

дій (вертикальні чи горизонтальні). Також дозволяються і не потребують 

дозволу органів АМКУ будь-які узгоджені дії при наявності водночас таких 

умов: у випадку коли жоден із суб'єктів господарювання, до складу яких 
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входять учасники узгоджених дій, не займає монопольного (домінуючого) 

становища на будь-якому задіяному ринку товару і не має виключних чи 

переважних прав чи повноважень від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю, суб'єктів природної монополії чи інших 

монопольних утворень; та сукупна частка на ринку всіх суб'єктів 

господарювання, до складу яких входять учасники горизонтальних, 

змішаних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 

15 відсотків, або сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання, до 

складу яких входять учасники вертикальних, конгломератних узгоджених 

дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20 відсотків. 

Важливим недоліком наведених в українському законодавстві є вузько 

формалізований підхід до типів угод, на які не отримується дозвіл АМКУ. 

Українське законодавство не містить окремих вимог та критерії для 

звільнення від отримання дозволів АМКУ для окремих типів угод.  

Відповідно до права ЄС для вертикальних угод передбачений більш 

широкий економічний підхід, який передбачає по-перше, взяття до уваги 

сукупний сумарний річний товарообіг жодного з учасників ланцюжку 

дистрибуції (у вертикальних угодах) не перевищує 50 мільйонів євро. По-

друге, в Регламенті 330/2010 вміщені дві статті, норми яких 

унеможливлюють надання виключення для угод. Іншими словами, це так 

звані два чорних переліки. У ст. 4 Регламенту наведені обмеження, 

наявність яких є достатньою для визнання угоди повністю недійсною. 

Умови, вміщені у ст. 5 Регламенту містять норми, які є неприпустимими з 

точки зору конкуренції; таким чином ці статті є незаконними, але решта 

контракту продовжує підпадати під групове звільнення (типовий випадок 

окремого підходу до цих статей).  

Задля заповнення прогалин в українському законодавстві доречним 

було переглянути практику звільнення від отримання дозволу АМКУ або 

його органів саме для вертикальних угод, які за своєю суттю поліпшують 
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систему розповсюдження товарів чи послуг. Іншими словами, для 

українського законотворця стоїть завдання запровадити практику надання 

«блокових (групових)» виключень для вертикальних угод. 

В сфері застосування практики антиконкурентних дій Угода про 

асоціацію наголошує на необхідності усунення прогалини в українському 

законодавстві щодо імплементації порядку блокових виключень для угод 

щодо передачі технологій, який передбачений Регламентом 772/2004 від 27 

квітня 2004 р. [621]. Варто відзначити, що в період підготовки УА до 

підписання в самому ЄС відбулися зміни та зазначений Регламент вже не 

діє. З 1 травня 2014 року чинним є Регламент №316/2014 від 21 березня 

2014 р. [629], дія якого закінчиться 30 квітня 2026 р. В українському 

законодавстві сфера регулювання трансферу технологій є новою, однак 

врегульованою спеціальним Законом «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій», який був прийнятий в новій 

редакції в 2012 році [545]. Метою прийняття даного Закону є визначення 

правових, економічних, організаційних та фінансових засад державного 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на 

забезпечення ефективного використання науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва 

продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх 

складові на території держав, де планується або здійснюється їх 

використання, розширення міжнародного науково-технічного 

співробітництва у цій сфері. Поза увагою даного Закону залишаються 

питання укладання угод про трансфер технологій з точки зору дотримання 

норм конкуренції. Навіть саме визначення поняття угоди про трансфер 

технологій дається в занадто узагальненій розпливчастій формі: договір про 

трансфер технології - договір, укладений у письмовій формі між особами, 

яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові 

права на технологію або її складові (ст. 1 Закону). В Регламенті 2014 р. 

дається більш повне регулювання угод про трансфер технологій й, 
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найголовніше, дані угоди виводяться із загальних заборон ст. 101 (п.1) 

ДФЄС,як це передбачено у ст. 2 Регламенту. Однак при цьому в Регламенті 

містяться спеціальні умови для отримання режиму винятків із заборони, 

якими є не перевищення 20% долі ринку для вертикальних угод та не 

перевищення 30 % долі ринку для горизонтальних угод (ст. 3 Регламенту). 

Окрім цього  чітко регламентовано на які випадки не розповсюджується 

режим винятків (т.зв. hard core restrictions), зокрема, у випадках фіксування 

ціни перепродажу продукту третій стороні, розподілу ринку збуту продукту, 

а також обмеження виробництва продукту, якщо воно виконується під 

замовлення або передається на умовах взаємності (reciprocal agreement). З 

проведеного аналізу вбачається, що українське законодавство не 

врегульовує питання укладання договорів про трансфер технологій. Єдиний 

аспект,який врегульований Законом, це порядок передачі майнових прав на 

технології, створені за бюджетні кошти (ст. 11). Отже, вдається доцільним 

запропонувати розробити спеціальний закон для врегулювання відносин в 

сфері укладання договорів про трансфер технологій або інших прав 

інтелектуальної власності та надання для них окремий режим в світлі 

дотримання норм конкуренції. Угода про асоціація містить вимогу щодо 

трьохрічного періоду для повної імплементації регулювання такого виду 

відносин.  

Наступним аспектом удосконалення матеріальних норм регулювання 

конкуренції є контроль за концентраціями. Угода про асоціацію містить 

додаткові вимоги щодо удосконалення правового регулювання контролю за 

концентраціями. Так, ст. 256 (п. 2) Угоди містить посилання на окремі статті 

Регламенту 139/2004 від 20 січня 2004 р. [641] (а саме ст. 1 та ст. 5 (1) та 

(2)), які мають бути імплементовані в національне законодавство протягом 

трьох років з моменту набуття чинності даною Угодою.  

Варто відзначити, що практика АМКУ на підставі ст.ст. 22 та 23 

Закону значно відрізняється від практики Єврокомісії щодо контролю за 

концентраціями. В Законі визначається, що концентрація може бути 
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здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу АМКУ у 

випадках здійснення транзакцій, передбачених Законом, коли сукупна 

вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників 

концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий 

рік, у тому числі за  кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам 

євро, і при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний 

обсяг) реалізації товарів, в Україні та за кордоном, не менш як у двох 

учасників концентрації та хоча б в одного учасника концентрації, з 

урахуванням відносин контролю, перевищує суму еквівалентну 1 мільйону 

євро. Другим можливим випадком отримання дозволу АМКУ є така 

транзакція, коли частка на певному ринку товару будь-якого учасника 

концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням 

відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається 

на цьому чи суміжному з ним ринку товару (ст.24 Закону).  

В ЄС критерієм для визначення юрисдикції у Регламенту ЄС про 

злиття є обіг принаймні двох учасників в масштабах внутрішнього ринку. 

Поширення юрисдикції українських правил контролю на значну кількість 

міжнародних трансакцій, за відсутності суттєвого зв’язку безпосередніх 

учасників концентрації із національним ринком критично сприймається як 

практиками, так і міжнародними організаціями, в тому числі ОЕСР в Огляді 

«Конкурентне право та політика в Україні» (2008 р.). Це вважається однією 

із основних негативних характеристик української системи контролю за 

концентраціями підприємств і є пріоритетним у переліку сфер, що 

потребують приведення у відповідність до міжнародних стандартів. 

Аналіз змісту статті 2 Закону України про захист конкуренції [549] 

дозволяє зробити висновок, що до сфери його застосування потрапляють ті 

економічні відносини, «що впливають чи можуть впливати на конкуренцію 

на території України». Ця норма імплементує так звану «доктрину ефекту», 

якою встановлюється принцип екстериторіальності національного 

законодавства щодо відносин, які, хоча і мають місце поза межами 
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суверенної території держави, але можуть впливати на права та інтереси 

суб’єктів господарювання, споживачів на її території. З цього питання 

АМКУ висловлював позицію, що національний режим контролю за 

концентраціями покликаний захищати не тільки існуючу, але й потенційну 

конкуренцію і дозволяє оцінити потенційний вплив концентрації 

закордонних суб’єктів господарювання на ринки в Україні.  

Проте немає переконливих аргументів щодо обґрунтованості і 

пропорційності визначення потенційного впливу іноземних суб’єктів 

господарювання, глобальна фінансова потужність яких визначена на рівні 

12 мільйонів євро (у порівнянні із 5 мільярдами євро в ЄС) на ринки 

України.  

Граничні фінансові показники згідно з українським законодавством є 

дуже низькими з огляду на сучасну практику контролю за концентраціями 

суб’єктів господарювання. При цьому в розрахунок включаються відповідні 

консолідовані фінансові показники всіх учасників, включно із показниками 

продавців. Якщо між двома транснаціональними корпораціями відбувається 

передача активів вартістю у 200 тисяч гривень, наприклад, невеличкого 

спортивного залу, з огляду на показники цих корпорацій така трансакція на 

сьогодні потребує дозволу АМКУ.  

Вимоги ж Угоди про асоціацію повністю змінюють фінансові та 

економічні показники концентрації, яка підлягає обов’язковій «авторизації» 

антимонопольним органом. Так, Регламент 139/2004 (ст.1) містить два 

основних правила. По-перше, концентрація потребує отримання дозволу на 

рівні ЄС, якщо загальний сукупний світовий обіг усіх учасників 

концентрації становить більше ніж 5 млрд. євро, при цьому сукупний обіг у 

межах Євросоюзу кожного хоча б із двох учасників концентрації має 

становити понад 250 млн. євро. Друге правило стосується випадків, коли 

загальний сукупний світовий обіг усіх учасників концентрації становить 

понад 2,5 млрд. євро; при цьому у кожній щонайменш з трьох держав-членів 

ЄС загальний сукупний обіг всіх учасників концентрації становить понад 
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100 млн. євро, та сукупний обіг кожного з щонайменш двох учасників 

концентрації становить понад 25 млн. євро (в цих же державах-членах) та 

сукупний обіг у межах Євросоюзу кожного з щонайменш двох учасників 

концентрації становить понад 100 млн. євро. Незалежно від того, 

застосовується перше чи друге правило, вважається, що масштаб Євросоюзу  

не досягнуто, якщо кожне з відповідних підприємств реалізує більше двох 

третин свого загального товарообігу в Євросоюзі в одній єдиній країні-

члені.  

Як ми бачимо, аналіз частки відповідного ринку, якою володіє 

учасник концентрації, не є визначальним для практики Євросоюзу. 

Натомість фінансові показники, застосовані в Законі, є низькими у 

порівнянні з європейськими та зумовлюють збільшену чисельність звернень 

до АМКУ за дозволом на проведення транзакцій щодо об’єднання середніх 

підприємців. Можна припустити, що гармонізація режиму контролю за 

концентраціями насамперед спрямована на зменшення кількості звернень 

суб’єктів господарювання за дозволом, а зусилля конкурентного відомства 

мають зосереджуватися на тих трансакціях, які дійсно можуть суттєво 

змінити структуру ринку на тривалий час. 

Угода про асоціацію містить вимогу щодо удосконалення механізму 

обчислення фінансових показників для необхідності контролю за 

концентраціями. В Україні Порядок обчислення показників учасників 

концентрації, що є додатком до Положення про концентрацію [585], не 

характеризується деталізованим аналізом таких показників і потребує 

удосконалення відповідно до вимог ст. 5 Регламенту 139/2004.  

Окремі вимоги містяться в Угоді щодо приведення діяльності 

державних монополій у відповідність до основних принципів 

антимонопольного права. Так, ст. 258 Угоди містить зобов’язання протягом 

5 років з моменту набуття нею чинності узгодити діяльність державних 

монополій, які займаються господарською діяльністю, із принципом 
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недискримінації відповідно до умов добросовісної конкуренції товарів та 

суб’єктів господарювання.  

З метою удосконалення українського антимонопольного 

законодавства щодо відповідальності за правопорушення в сфері 

конкуренції Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері 

господарської діяльності» № 4025-УІ від 15 листопада 2011 р., який набрав 

чинності 18 січня 2012 р., було внесено низку змін до Кримінального 

кодексу України, в результаті яких, було декриміналізовано 

антиконкурентні діяння, що передбачались ст. 228 кримінального закону, а 

саме: примушування до антиконкурентних узгоджених дій шляхом 

насильства чи заподіяння матеріальної шкоди або погрози застосування 

насильства чи заподіяння такої шкоди (а також такі ж дії, вчинені 

організованою групою або особою, раніше судимою за цей злочин). В 

результаті скасування кримінальної відповідальності за примушування 

вступу у картельну змову, законодавцем було доповнено Кодекс про 

адміністративні правопорушення аналогічною статтею (ст. 166-18 

«Примушування до антиконкурентних узгоджених дій»), яка передбачає 

адміністративну відповідальність за вказані діяння.  

З економіко-юридичної позиції така гуманізація є невиправданою, 

головним чином, зважаючи на характер порушення та його прямий вплив на 

економіку держави й становище споживача та конкурентів, що, особливо в 

період глобальної економічної кризи, є неприпустимим. Отже, кримінальне 

законодавство України, на сьогоднішній день не передбачає кримінально-

правової відповідальності за картельні змови та примушування до вступу в 

картельну змову, хоча вже тривалий час фахівцями в галузі 

антимонопольного права обговорюється можливість внесення в 

кримінальний закон змін, що направлені на криміналізацію картельної 

поведінки, що, по своїй суті, є повністю виправданим в українських реаліях.  
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Поряд з цим, зазначене питання повинно бути врегульоване із 

проблемами реалізації Програми пом’якшення покарання: якщо власники 

чи посадові особи, компаній, що були причетними до змови, беруть участь в 

цій Програмі і, відповідно, їх адміністративна відповідальність 

пом’якшується, то потрібно, щоби вони також звільнялись й від 

кримінальної відповідальності, оскільки збереження такої кримінально-

правової санкції для учасників буде відштовхувати потенційних заявників 

від кроку щодо розкриття змови (оскільки ті, отримавши знижки від 

штрафів, будуть змушені нести кримінальну відповідальність).  

Найбільш уразливою сферою є правове регулювання державної 

допомоги. Слід зазначити, що питання гармонізації даної сфери піднімалося 

і в Плані дій 2005 р, і в Порядку денному асоціації 2009 р. [573] Угода про 

асоціацію найбільше уваги приділяє зобов’язанням щодо необхідності 

заповнення прогалини в українському законодавстві в сфері державної 

допомоги. Ст. 262 УА містить загальне правило, відповідно до якого «будь-

яка допомога, що надається Україною або державами-членами Євросоюзу 

через державні ресурси, яка викривлює або загрожує викривленню 

конкуренції шляхом створення переваг для певних підприємств чи 

виробництв , є несумісною із ефективним функціонуванням Угоди тією 

мірою, якою вона може вплинути на торгівлю між сторонами». Саме такий 

принцип віддзеркалений у ст.107 ДФЄС, яка, одночасно із принципом 

несумісності державної допомоги з внутрішнім ринком Євросоюзу, містить 

положення, відповідно до яких державна допомога може визнаватися такою, 

що є сумісною. За цією аналогією Угода про асоціацію також містить 

положення, відповідно до яких державна допомога є допустимою та може 

визнаватися допустимою. Це, зокрема, допомога, яка надається: з метою 

забезпечення споживачів соціально-важливими товарами за умови, що така 

допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів; та з 

метою відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру. Така допомога вважається 
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допустимою (п. 2 ст. 262 Угоди). Друга категорія виключень стосується 

таких видів допомоги, які надаються з метою: сприяння соціально-

економічному розвитку регіонів, рівень життя в яких є низьким або рівень 

безробіття — високим; виконання загальнодержавних програм або 

розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального 

характеру; сприяння розвитку окремих видів господарської діяльності або 

суб’єктам господарювання, які провадять діяльність в окремих економічних 

зонах, якщо це не суперечить іншим чинним  міжнародним договорам; 

підтримки та збереження національної культурної спадщини, вплив яких на 

конкуренцію є несуттєвим (п. 3 ст. 262 Угоди). Відповідно до практики 

Євросоюзу друга група вилучень відрізняється від попередньої тим, що для 

отримання такого вилучення необхідною є не тільки відповідна 

нотифікація, але й дозвіл Єврокомісії, яка має виключні повноваження щодо 

вирішення цього питання. Крім того, Угодою зазначається необхідність 

запровадження правового механізму незначної допомоги, яка a priory не 

справляє значного впливу на торгівлю між сторонами. В ст. 263 визначено, 

що незначною є допомога, яка надається одному суб’єктові 

господарювання, сукупний розмір якого незалежно від її форми та джерел 

не перевищує 200 тис. євро за останні три роки. Зазначимо, що положення 

Угоди щодо правового регулювання державної допомоги тлумачаться 

відповідно до ст. 106, 107 та 93 ДФЄС та до актів вторинного законодавства 

в цій сфери, в тому числі актів рекомендаційного характеру, про що прямо 

зазначено у ст. 264 Угоди.   

На виконання вимог щодо необхідності гармонізації законодавства 

України до норм права Євросоюзу в сфері надання державної допомоги 

протягом 5 років групою експертів розроблявся проект закону про державну 

допомогу. В серпні 2012 року до Верховної Ради України було передано 

проект, а в липні 2014 р.був прийнятий Закон України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» [579], спрямований на наближення до 

правил ЄС. Як передбачено в самому Законі його набуття чинності 
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відбудеться через три роки з дня його офіційного опублікування. Крім того 

в 2013 р. був прийнятий План заходів щодо проведення інституційної 

реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам 

господарювання [582].  

Для України впровадження правового регулювання державної 

допомоги є новим та недослідженим явищем. До появи зазначеного Закону 

України, прийнятого влітку 2014 р., в чинному законодавстві України був 

відсутній чіткий правовий механізм регулювання державної допомоги та її 

моніторингу. Стаття 42 Конституції України передбачає чітке зобов’язання 

держави забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, 

що включає в себе контроль за наданням державної підтримки, яка 

потенційно впливає на конкуренцію в цілому. Стаття 16 Господарського 

Кодексу України визначає можливість надання дотацій та інших засобів 

державної підтримки суб’єктів господарювання, натомість містить 

відсильну норму до спеціального закону, який би врегульовував відносини 

державної допомоги. Крім того, в статті 26 Господарського Кодексу 

містяться правила щодо виключних можливостей обмеження конкуренції, 

які також мають бути врегульовані окремим законом, як це чітко визначено 

у п.3 зазначеної статті. Законом України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання були внесені зміни до Господарського кодексу, 

замінена була стаття 26 з «обмеження конкуренції» на «державна допомога 

субєктам господарювання», якою чітко прописується відсильна норма до 

спеціального закону.  

У рамках Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» [579] АМКУ визначається як уповноважений орган у 

сфері державної допомоги, а Кабінет Міністрів України наділяється 

важливими функціями щодо звільнення від повідомлень. 

Варто відзначити, що Закон України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» [579] розроблявся відповідно до норм права 

Євросоюзу. Норми даного законопроекту повністю відтворюють всі вимоги, 
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які ставляться Угодою про асоціацію. Фактично прийняттям даного Закону  

вимога ст. 267 Угоди щодо обов’язкової імплементації даної сфери до 

національної правової системи протягом трьох років з моменту набуття нею 

чинності є виконаною.  

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» АМКУ стає уповноваженим органом стосовно отримання 

повідомлень про нову державну допомогу від надавачів такої допомоги, 

прийняття їх до розгляду або відмова у їх розгляді; визначення належності 

до державної допомоги заходів щодо підтримки суб’єктів господарювання 

за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, оцінювання 

допустимості державної допомоги для конкуренції, прийняття рішень; 

збирання та проведення аналізу інформації про заходи щодо підтримки 

суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих 

ресурсів, вимагання від надавачів та отримувачів державної допомоги, їх 

посадових осіб інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної 

для прийняття рішень (ст.8 Закону).  

Законом передбачається правове регулювання моніторингу державної 

допомоги, порядок її повідомлень до АМКУ, порядок визначення 

неналежного використання державної допомоги та порядок її повернення. 

Однак, жодних підзаконних нормативно-правових актів на виконання 

Закону не було поки що прийнято. Процедури оцінки АМКУ стану ринку,  

сумісності схем державної допомоги не прописані та не є відомими для 

самих працівників АМКУ.  

Важливим є положення Угоди (п.3(а) ст. 267), яким зазначається, що 

протягом п’ятирічного терміну дії УА державна допомога в Україні буде 

вважатись такою, що надається з метою сприяння економічному розвитку 

регіонів з украй низьким рівнем життя чи серйозним рівнем безробіття.  

В сфері удосконалення процедурних аспектів застосування норм 

конкуренції важливе значення має виконання принципу прозорості та 

аргументованості рішень АМКУ і судів у справах про узгоджені дії та 
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концентрацію та їх своєчасна публікація. Стосовно приведення у 

відповідність процесуальних норм реалізації політики конкуренції то слід 

зазначити, що основним недоліком українського законодавства є відсутність 

принципу прозорості в процесі прийняття рішень АМКУ. Угодою про 

асоціацію передбачається, що протягом трьох років з моменту вступу в силу 

Угоди Закон України «Про захист економічної конкуренції» повинен бути 

доповнений зобов’язанням АМКУ щодо публікації рішень у справах про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також 

рішень у справах щодо контролю над концентраціями (п . 1, 3 ст.256 Угоди). 

Діюча ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Закон 

України «Про АМКУ» не визначають обов’язку АМКУ офіційно 

публікувати свої рішення. Це зобов’язання випливає зі ст. 256 (п. 1) Угоди 

про асоціацію, якою чітко вказана норма, що має бути імплементована в 

законодавство України, а саме ст. 30 Регламенту №1/2003 від 16 грудня 

2002 року [639]. Отже, запропоновано доповнити Закон України «Про 

АМКУ» спеціальною нормою про офіційне опублікування рішень АМКУ, 

його територіальних відділень. Також, в ст. 255 (п.п. 5, 6) Угоди містяться 

зобов’язання АМКУ прийняти та опублікувати документи, які б пояснювали 

принципи накладення грошових санкцій за порушення норм конкуренції. 

Також важливо відмітити, що незважаючи на те, що за Законом України 

«Про захист економічної конкуренції» Антимонопольний комітет України 

може накладати штрафи на порушників у розмірі до десяти відсотків доходу 

від реалізації товарів за попередній фінансовий рік (поряд з цим, якщо 

незаконно отримані прибутки складають більше десяти відсотків загального 

доходу суб’єкта, штраф за порушення може перевищувати трьохкратний 

розмір такого картельованого прибутку), як вже вище зазначалось, 

невирішеним до сьогодні залишається питання методики й підходів 

визначення в Україні суми ймовірного штрафу, хоча вже декілька років 

активно впроваджується Програма пом’якшення покарання за картелі. Так, 

діюча ст.52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначає 
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граничні межі визначення штрафних санкцій, не визначаючи порядок їх 

обчислення. В Євросоюзі у 2006 р. було прийнято Керівництво щодо методу 

обчислення штрафних санкцій  [652]. Так, якщо в європейській практиці 

штрафні санкції вираховуються із великою точністю із можливістю 

оспорювання кожного недобросовісно нарахованого євро в судах, то в 

Україні такі штрафи вираховуються приблизно й не методично, що, по своїй 

суті неприпустимо, оскільки не в повній мірі проявляє потрібний ефект. 

Відповідно до порядку імплементації УА, затвердженого у вересні 2014 

року [583], розроблення, затвердження та опублікування документа, в якому 

роз’яснюються принципи визначення штрафних санкцій, що накладаються 

за порушення законодавства про конкуренцію, передбачено лише у 2017 

році.  

Основним засобом ефективного процесу гармонізації та 

взаєморозуміння сторін Угоди в сфері конкуренції стають консультації, 

проведення яких передбачається в ст. 260 УА. Процедура консультацій 

застосовуватиметься під час тлумачення або застосування сторонами 

правил конкуренції.  

З проаналізованих сфер основних напрямів наближення українського 

антимонопольного законодавства до права Євросоюзу відповідно до вимог 

Угоди про асоціацію можна зробити висновок, що основним недоліком 

української правової системи є недостатній рівень належного 

правозастосування та удосконалення прозорого механізму та процедури  

прийняття рішень, в тому числі через механізм оприлюднення рішень 

національного антимонопольного органу. Необхідною умовою для 

забезпечення гармонізованої системи правового регулювання конкуренції 

постає співпраця та координація, включаючи обмін інформацією, між 

відповідними національними органами України, Євросоюзу та його держав-

членів, на що вказує ст. 259 УА. Окрім цього в цій статті УА робиться 

наголос на тому, що така співпраця ніяким чином не впливає на прийняття 

національними органами незалежних рішень.  
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Заборони антиконкурентних дій у формі узгоджених дій або угод, 

зловживання домінуючим становищем, а також принцип контролю за 

концентраціями є базовими елементами реалізації вільної торгівлі. 

Державна допомога, що надається підприємствам державами, може 

спричинити викривлення конкуренції шляхом створення переваг для певних 

підприємств чи виробництв. Тому державна допомога окремо регулюється 

правом Євросоюзу і є об’єктом суворого контролю. У зв’язку з цим 

спеціальна увага в Угоді про асоціацію приділена саме питанням державної 

допомоги.  

Правова гармонізація є процесом наближення різних правових систем 

до певних правових зразків, за рахунок чого відбувається зближення цих 

систем. При цьому предметом гармонізації виступає не тільки матеріальний 

зміст норм, що запозичується, а й характер їх практичного застосування. В 

цьому аспекті найважливішого значення набуває практика Суду ЄС, що 

тлумачить та роз’яснює особливості реалізації норм права Євросоюзу. Для 

виконання вказаних зобов’язань Україна має протягом трьох з років з 

моменту набрання чинності Угоди про асоціацію адаптувати своє 

законодавство в цій сфері до законодавства ЄС та створити належну та 

ефективну інституційну систему, включаючи операційно незалежний орган 

з необхідними повноваженнями, систему контролю надання та 

використання державної допомоги, включаючи забезпечення відповідної 

статистичної інформації.  

 

Висновки до розділу 7 

Запропоновано виділити міжнародно-правові форми участі України з 

іншими суб'єктами міжнародного права з питань захисту добросовісної 

конкуренції в міжнародній торгівлі та торгівлі із транснаціональними 

елементами. Першою такою формою виступає інституційна співпраця з 

міжнародними організаціями в сфері конкуренції та іншими конкурентними 

відомствами. Другою формою є договірна практика України щодо 
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регулювання конкурентного середовища, іншими словами, регулювання 

відносин конкуренції за допомогою укладання торговельних угод між 

Україною та ЄС та іншими державами. Інституційна форма співпраці 

України з міжнародними конкурентними відомствами та установами є 

фундаментом для запровадження в Україні міжнародно-правових норм 

щодо регулювання конкуренції. Досліджені форми співпраці України з 

ОЕСР, участь України у Міжурядовій групі експертів з питань 

конкурентного законодавства та політики ЮНКТАД, співробітництва з 

СОТ. Проаналізована плідна співпраця України з Міжнародною мережею з 

питань конкуренції,членом якої є Антимонопольний комітет України з 2002 

р.  

Договірна форма співпраці України з конкурентними відомствами 

інших держав полягає в укладання секторальних багатосторонніх та 

двосторонніх міжнародних та міжурядових договорів про співробітництво в 

сфері конкуренції. Серед багатосторонніх договорів проаналізовані Договір 

про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаний в рамках 

СНД 25 січня 2000 р.; угода про вільну торгівлію з країнами ЄАВТ та  

участь України в Енерегетичному Співтоваристві, в договорі про 

заснування якого важливе місце займають положення про конкуренцію. 

Серед двосторонніх договорів про співпрацю в сфері конкуренцію слід 

виділити угоди з Францією (2002 р.), Австрією (2009 р.), Швейцарією (2011 

р.), Росією (2000 р.), Румунією (2010 р.), Болгарією (2007 р.), Литвою (1997 

р.), Польщею (1997 р.), Білорусією (1997 р.), Латвією (2005 р.), 

Словаччиною (2007 р.), Угорщиною (2006 р.), Чеською Республікою (1994 

р.), Туреччиною (2013 р.) Вірменіією (2004 р.), Грузією (2002 р.) та 

Азербайджаном (2002 р.). 

Основним пріоритетом розбудови вітчизняного законодавства в сфері 

конкуренції є його наближення до права ЄС. Правова гармонізація є 

процесом наближення різних правових систем до певних правових зразків, 

за рахунок чого відбувається зближення цих систем. При цьому предметом 
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гармонізації виступає не тільки матеріальний зміст норм, що запозичується, 

а й характер їх практичного застосування. В цьому аспекті найважливішого 

значення набуває практика Суду ЄС, що тлумачить та роз’яснює 

особливості реалізації норм права Євросоюзу. Для виконання вказаних 

зобов’язань Україна має протягом трьох з років з моменту набрання 

чинності Угоди про асоціацію наблизити своє законодавство в цій сфері до 

законодавства ЄС.  

Особливу увагу приділено аналізу ратифікованої Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. Визначені основні прогалини в українському 

законодавстві, на які наголошує Угода про асоціацію, які було 

запропоновано поділити на аспекти матеріального та процесуального права. 

Умовно матеріальні вимоги можна згрупувати відповідно до сфери, до якої 

вони відносяться, зокрема: правовий режим антиконкурентних узгоджених 

дій, контроль за концентрацією, діяльність державних монополій та 

державна допомога. В рамках розгляду кожної зі сфер правового 

регулювання конкуренції виокремлюються конкретні пропозиції щодо 

удосконалення національного законодавства з метою імплементації Угоди 

про асоціацію (внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та 

розроблення нових). 

В сфері удосконалення процедурних аспектів застосування норм 

конкуренції важливе значення має виконання принципу прозорості та 

аргументованості рішень АМКУ і судів у справах про узгоджені дії та 

концентрацію та їх своєчасна публікація. Стосовно приведення у 

відповідність процесуальних норм реалізації політики конкуренції то слід 

зазначити, що основним недоліком українського законодавства є відсутність 

принципу прозорості в процесі прийняття рішень АМКУ. 

Основним недоліком української правової системи є недостатній 

рівень належного правозастосування та удосконалення прозорого механізму 

та процедури  прийняття рішень, в тому числі через механізм оприлюднення 

рішень національного антимонопольного органу. Необхідною умовою для 
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забезпечення гармонізованої системи правового регулювання конкуренції 

постає співпраця та координація, включаючи обмін інформацією, між 

відповідними національними органами України, Євросоюзу та його держав-

членів.  
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ВИСНОВКИ 

У висновках наведено теоретичне узагальнення і пропонується нове 

практичне вирішення наукової проблеми, пов’язаної з: функціонуванням 

правового порядку конкуренції в ЄC; вдосконаленням правового механізму 

Євросоюзу в системі регулювання комплексу відносин у сфері конкуренції 

на його внутрішньому ринку та можливістю поширення його юрисдикції на 

треті країни, зокрема на Україну; виявленням особливостей правового 

регулювання конкуренції в Євросоюзі; визначенням перспектив в Україні 

подальшого вдосконалення системи правового регулювання відносин, 

пов’язаних з конкуренцією. Підсумками дослідження, зокрема, є такі 

положення: 

1. Поняття «конкуренція» є комплексним та міждисциплінарним 

поняттям. Аналіз концептуальних підходів через призму 

міждисциплінарного дослідження зумовив необхідність розглядати 

конкуренцію в широкому та вузькому аспекті. Широке розуміння 

конкуренції охоплює в собі і економічні, і соціальні, і правові аспекти. У 

цьому контексті її можна охарактеризувати трьома основними рисами: 

конкуренція є регулятором цін на ринку; конкуренція є передумовою для 

реалізації прав споживачів та зростання рівня добробуту населення; 

конкуренція є правомірною поведінкою суб’єктів на ринку, метою якої є 

отримання вигідних умов збуту та виробництва товарів. У вузькому сенсі 

конкуренція являє собою саме ті форми змагальності, які визначені 

законодавством; у такому більш формалізованому розумінні конкуренція і 

стала об’єктом цього дослідження. 

2. Міждисциплінарний економіко-правовий аналіз доктрин 

кейнсіанства та лібералізму та їхніх течій дозволив констатувати факт 

видозміни ролі державного втручання в ринкові механізми регулювання 

конкуренції під впливом зовнішніх і внутрішніх кризових явищ. Економічна 
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функція держави трансформується з активного регулятора економіки (з 

погляду кейнсіанства) до функції забезпечення соціальної стабільності в 

суспільстві як умови вільного розвитку економіки (з погляду 

неолібералізму). Правила конкуренції в ЄС були вироблені під впливом 

концептуального підходу німецького ордолібералізму, що обґрунтовував 

поєднання в синтезі необхідність державного регулювання з принципом 

вільного ринку із соціальною направленістю задля захисту добробуту 

суспільства. Активне державне втручання в процеси регулювання 

конкуренції та контролю за державними ресурсами проявляється в 

жорсткому регулюванні державної допомоги на сучасному етапі в праві ЄС.  

3. Доктринальні економіко-правові концепції кейнсіанства та 

ордолібералізму були втілені в системах національних законодавств. 

Правове регулювання конкуренції відобразилося в існуванні двох моделей 

регулювання ринкової конкуренції – американської і європейської. Обидві 

системи передбачають створення спеціальних адміністративних відомств, 

уповноважених у сфері ринків, економіки, захисту конкуренції. 

Американській моделі притаманні законодавчі інструменти, спрямовані на 

заборону монополій. У європейській моделі законодавство, що забезпечує 

контроль за монополіями і спрямоване на боротьбу зі зловживаннями 

монополістичного характеру, співіснує із законодавством про 

недобросовісну конкуренцію. В європейській моделі конкурентного 

законодавства основу законодавчого захисту конкуренції становлять норми, 

спрямовані на захист від будь-яких проявів недобросовісної конкуренції.  

4. Еволюція становлення правового регулювання конкуренції свідчить 

про її зародження ще в давні часи, окремі норми були впроваджені ще в 

законодавстві Римської імперії. Норми законодавства європейських країн на 

етапі ХІХ – поч. ХХ ст. не були систематизованими, вони містилися в 

різних нормативно-правових актах, які регулювали не тільки господарські, а 

й кримінально-правові відносини. Розвиток міжнародно-правового 

регулювання конкуренції свідчить про неможливість вироблення 
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імперативних норм у цій сфері, натомість набуває поширення вироблення 

норм «м’якого» права в рамках ЮНКТАД, ОЕСР, ЮНСІТРАЛ, 

Міжнародної мережі з питань конкуренції (ММК) тощо. Конкурентна 

політика стає об’єктом багатостороннього, а частіше двостороннього 

співробітництва держав.  

5. В ЄС правове регулювання конкуренції почало бурхливо 

розвиватись практично з моменту його створення. Незважаючи на внесення 

змін до установчих договорів Євросоюзу протягом усього періоду існування 

європейського інтеграційного об’єднання, матеріальний зміст норм про 

конкуренцію залишився повністю незмінним. Сталість матеріальних норм 

установчих договорів ЄС в сфері регулювання конкуренції не зумовлює 

незмінності повноважень його інститутів у регулюванні цієї сфери. 

Виділено фази становлення правового конкуренції в ЄС. У рамках першої 

фази відзначено високий рівень централізації повноважень інститутів ЄС у 

сфері контролю за дотриманням правил конкуренції. Друга фаза пов’язана з 

правозастосовною практикою Комісії, яка не відходила від централізованої 

наднаціональної влади Комісії. Третя фаза стала найскладнішою та 

найдинамічнішою й характеризується запровадженням системи прямого 

застосування винятків із заборон підприємствам та наділенням 

повноваженнями щодо імплементації наднаціональних норм національних 

органів держав. З цим пов’язана реформа конкурентного регулювання, яка 

відбулася у 2004 р. У рамках третьої фази також спостерігається тенденція 

до укладання спеціальних міжнародних угод ЄС з третіми країнами, що 

зумовлено необхідністю узгодження конфліктів юрисдикцій при здійсненні 

транснаціональних правочинів. Систематизовано договірну практику ЄС у 

сфері забезпечення конкуренції та виділено угоди ЄС першого та другого 

покоління.  

6. На міжнародно-правовому рівні у сфері забезпечення конкуренції 

спостерігається тенденція до конвергенції національних норм. При чому 

правила конкуренції, вироблені в ЄС, мають значний вплив на розвиток 
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такої конвергенції, й слугують моделлю для вироблення національних норм. 

Серед тенденцій також слід виділити: (і) поширення антимонопольної 

політики на міжнародному рівні, що проявляється у спробах проведення 

уніфікації національних норм з метою уникнення конфліктів юрисдикцій; 

(іі) посилення національних норм щодо картелів (узгодженої практики серед 

конкурентів, яка є свідченням порушення добросовісної конкуренції на 

ринку), що зумовлює активізацію міждержавного співробітництва в цій 

сфері; (ііі) введення на законодавчому рівні обмежень для держав (урядів) у 

частині надання пільг суб’єктам конкурентних відносин, що походить із 

виробленого механізму контролю над державної допомогою, який набуває 

своєї актуальності та запозичується у правопорядках третіх країн; (іv) 

процес консолідації всіх інституційних механізмів з метою захисту 

конкуренції. Зокрема, остання тенденція проявляється в посиленій 

соціальній спрямованості конкурентної політики, що набуває додаткової 

аргументації відповідно до ст. 38 Хартії про основні права ЄС та було 

підтримано судовою практикою (справа GlaxoSmithKline 2006 р.). Справа 

Menarini, винесена Європейським Судом з прав людини у 2011 р. стала 

початком розгляду питання права конкуренції в унісон рішенням Суду ЄС 

та Комісії.  

7. Лібералізація торгівлі, яка відбувалася поступово в ЄС та досягла 

рівня існування внутрішнього ринку ЄС, тісно переплітається одночасно із 

правовими засобами обмеження лібералізації. Функціонування 

внутрішнього ринку ЄС ставить за мету не просто зниження, а й повну 

ліквідацію всіх бар’єрів у торгівлі, стимулюючи тим самим повну 

лібералізацію. Одночасно із забезпеченням лібералізованого режиму 

вільного руху товарів в ЄС, що передбачає заборону фіскальних (митні 

збори та еквівалентні їм платежі, дискримінаційне внутрішнє 

оподаткування – ст.ст. 30, 34, 35, 110 ДФЄС) та нефіскальних (технічні та 

фізичні торгові обмеження – ст.ст. 34, 35 ДФЄС) обмежень, доведено, що в 

процесі доведення обмежувальних заходів наголос переноситься на 
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створення перешкод доступу до ринку як основоположний критерій 

досягнення конкурентного середовища в ЄС. Якщо на початку 

правозастосовна практика інститутів ЄС щодо обґрунтування 

неправомірності обмежувальних нефіскальних заходів стосувалася 

виключно формально юридичного підходу дотримання принципу 

пропорційності та принципу недискримінації (справа Dassonvile, Tasca, 

Cassis de Dijon), то з 90-х рр. ХХ ст. на перший план виходить проблема 

вільного доступу до ринку, відповідно більше враховуються й можливості 

потенційної (латентної) конкуренції (справа Keck and Mithouard). 

8. Правила конкуренції ЄС базуються на основі вироблених єдиних 

концепцій, які мають теоретичне та практичне значення для 

правозастосовної практики. Так, поняття «ринок», з одного боку, є досить 

широким та комплексним поняттям, яке в світлі застосування норм 

конкуренції звужується до понять «відповідний ринок», що, в свою чергу, 

може набувати форм відповідного географічного, часового ринку, або 

відповідного ринку товарів та послуг. Поняття форм поведінки на ринку 

суб’єктів господарювання знаходить своє відображення у розроблених 

концепціях «угода», «рішення асоціації», «узгоджена практика», відмінність 

між якими полягає у формі вираження волі суб’єктів. З метою адресного 

застосування норм конкуренції та вирішення питання суб’єктів права 

конкуренції концептуально представлено поняття «підприємство» та 

обґрунтовано доктрину єдиного економічного суб’єкта господарювання, які 

уособлюють в собі не тільки формально юридичні критерії для 

відокремлення певного суб’єкта господарювання, але й стають основою для 

юридичної кваліфікації економічної діяльності будь-яких суб’єктів. 

9. Серед особливостей правового регулювання конкуренції в ЄС 

виокремлено та систематизовано принципи та джерела. Правове 

регулювання конкуренції в ЄС будується на принципах, серед яких 

виділяються принцип заборони антиконкурентної поведінки як приватних, 

так і державних підприємств, тобто заборони узгодженої практики; принцип 
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заборони зловживання домінантним становищем у межах внутрішнього 

ринку Євросоюзу; принцип контролю за концентраціями в ЄС; принцип 

контролю та моніторингу за допомогою, що надається державами-членами 

або через державні ресурси у будь-якій формі і будь-коли, яка загрожує 

спотворити конкуренцію; принцип лібералізації, відповідно до якого 

державні підприємства мають привести свою діяльність у відповідність до 

принципів, викладених у ст.ст. 101 та 102 ДФЄС; та принцип 

екстериторіальності застосування правил конкуренції. Серед виділених 

джерел права конкуренції ЄС особлива роль належить актам «м’якого» 

права, що проявляється в активізації інститутів у прийнятті таких актів, і це 

зумовлює необхідність врахування судової практики та економічних 

факторів. 

10. Типологія антиконкурентної поведінки на ринку ЄС має два 

складники. По-перше, дії підприємств на ринку за умови їхніх відносин між 

собою у формі угод або здійснення узгодженої практики набувають 

юридичного статусу антиконкурентних угод (ст. 101 ДФЄС). По-друге, 

поведінка підприємств, яка зумовлена фактом їхнього домінування на 

ринку, набуває юридичної кваліфікації як зловживання домінуючим 

становищем (ст. 102 ДФЄС). Антиконкурентні дії (відповідно до ст. 101 

ДФЄС), як правило, є результатом укладання угод (правочинів) різних 

підприємств, тим часом як зловживання домінуючим становищем (ст. 102 

ДФЄС) може мати місце й одноосібно (з боку одного підприємства), не 

виключаючи колективних дій. Правове регулювання антиконкурентних дій 

передбачає можливість застосування винятків із встановлених заборон, тоді 

як в механізмах регулювання зловживання домінуючим становищем таких 

виключень немає. Таким чином, правова природа цих двох інститутів 

антимонопольного права є відмінною.  

11. Режим антиконкурентних угод являє собою сукупність 

наднаціональних правових норм, що встановлюють заборони в діях 

підприємств, а також можливість запровадження виключень з цих заборон. 
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Юридична кваліфікація та характеристика горизонтальних та вертикальних 

угод розглядається в контексті двох їх елементів: по-перше, критерії, яким 

має відповідати угода, що буде підпадати під заборону наднаціональних 

механізмів (п.1. ст. 101 ДФЄС); по-друге, критерії, які дозволяють угоді 

подолати встановлену заборону з огляду на соціально-економічні переваги 

(п.3. ст. 101 ДФЄС). 

12.  Право конкуренції ЄС будується на підставі підходу, відповідно 

до якого неправомірними вважаються зловживання домінуючим 

становищем. Саме домінування на ринку, як свідчить практика, формується 

із сукупності таких ознак, як володіння високою ринковою часткою, що 

підтримується протягом тривалого часу; нездатність учасників з більш 

низькою ринковою часткою до заміщення джерела поставок; умова, за якої 

ринкова влада суб’єкта надає суб’єкту здатність впливати на параметри 

рівноваги в односторонньому порядку. Для характеристики домінування на 

ринку також важливими є й інші фактори, зокрема наявність перешкод 

(бар’єрів) для доступу на ринок, юридичні перешкоди, пов’язані з 

законодавством, або з правами інтелектуальної власності, публічна природа 

підприємства тощо. Виділено чотири категорії зловживань: ексклюзивні 

правочини (ексклюзивне придбання, умовні знижки), нав’язування та 

зобов’язувальне комплектування, хижацькі (експлуататорські) умови та 

відмови в постачанні. Відзначено, що останніми тенденціями в розвитку 

доведення зловживань домінуючим становищем є видозміна аргументації в 

бік посилення суто економічного аналізу.  

13. Неодноманітна практика національних судів держав-членів ЄС та 

розрізнене національне регулювання зумовлює відсутність єдиного 

уніфікованого підходу щодо запровадження механізму компенсації за 

завдані збитки, де є причиново-наслідковий зв’язок між шкодою та 

порушенням правил конкуренції ЄС. У праві ЄС впроваджується 

імплементація механізму відшкодування збитків, понесених в результаті 

порушення правил конкуренції, передбаченого Директивою 2014/104. 
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Доводиться доречність запозичення аналогічного механізму в правопорядку 

України, незважаючи на відсутність прямого зобов’язання щодо цього в 

Угоді про асоціацію. 

14. У практиці Комісії ЄС спостерігається тенденція до посилення 

використання економічного аргументування у справах щодо концентрації, 

що відображається у запровадженому тесті на істотне обмеження 

конкуренції як одного з найбільш складних комплексів для економічного та 

правового аналізу, який замінив тест на домінування. З 2013 р. 

впроваджується удосконалений механізм спрощеного порядку розгляду 

Комісією ЄС певних категорій заяв про концентрацію, в основу якого 

покладено економічний аналіз ринку, що впливає на юридичну 

кваліфікацію застосування процедури.  

15. В умовах загострення конкуренції в міжнародній торгівлі 

державні субсидії стають важливим інструментом політики в галузі 

сприяння розвитку бізнесу і вирішення соціальних питань та підтримання 

ринку. Втручання уряду (держави) у формі надання допомоги підприємству 

або групі підприємств може являти собою втручання, яке впливає на 

обмеження, викривлення або спотворення конкуренції. Тенденція до 

міжнародно-правового регулювання державної допомоги (яка, за своєю 

суттю, є об’єктом внутрішньодержавного регулювання) бере початок від 

Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів, які мали наслідком 

створення СОТ та ухвалення Угоди про субсидії та компенсаційні заходи 

1994 р. Концепція субсидій у значенні СОТ та концепція заходів державної 

допомоги у значенні ЄС є схожими з огляду на те, що визнають за необхідне 

врегульовувати державне втручання. Натомість, у рамках режиму СОТ всі 

субсидії можуть призводити до певних дій (ст. 4, 9 Угоди 1994 р.) та 

компенсаційних заходів (ст. 10), якщо вони негативно впливають на 

торгівлю, а в праві ЄС існує превентивний контроль за державною 

допомогою. Запровадження ефективного моніторингу та превентивного 
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контролю за державною допомогою відповідно до стандартів ЄС дозволяє 

обмежити ризики, спричинені підходом СОТ до субсидій.  

16. Правовий механізм регулювання державної допомоги в ЄС 

будується на принципі її несумісності з внутрішнім ринком ЄС, головними 

критеріями якого є вибірковість надання державної допомоги; надання 

державами-членами переваг, неправомірних із комерційного погляду; 

залучення державних коштів; результатом надання державної допомоги є 

викривлення конкуренції; та вплив на торгівлю на території ЄС. Однак 

принцип несумісності державної допомоги в ЄС з вимогами внутрішнього 

ринку не має абсолютного характеру, що віддзеркалено у режимах 

виключень із принципу несумісності. Процесуально-правове регулювання 

надання державної допомоги в ЄС базується на двох основних принципах: 

еx ante notification та stand still principle. По-перше, держави-члени 

зобов’язані повідомляти Комісію ЄС про намір здійснити державну 

допомогу, яка може вплинути на внутрішній ринок. Другим принципом є те, 

що будь-яка державна допомога державами-членами має бути затверджена 

Європейською Комісією; іншими словами, державну допомогу може бути 

надано тільки за умови її затвердження Комісією ЄС. 

17. Незважаючи на відсутність нормативного закріплення в праві ЄС 

чіткого переліку видів державної допомоги, можна умовно виділити такі її 

форми, як:  прямі субсидії, податкові винятки або пільги, винятки із 

квазіфіскальних зборів, преференційні відсоткові ставки, більш привабливі 

кредитні гарантії, надання матеріальних об’єктів (землі, нерухомості) на 

більш вигідних умовах, привабливі умови державного замовлення, надання 

гарантій від збитків, преференційні умови  оподаткування, зменшення 

ставок соціальних внесків тощо. Відповідно до темпорального критерію 

надання державної допомоги виділяються наявна та нова державна 

допомога. Відповідно до критерію мети надання державної допомоги 

розрізняють оперативну та інвестиційну.  



415 

 

18. У сучасних умовах спостерігається стрімкий прогрес в процесі 

вдосконалення міжнародних форм співпраці України з інтеграційними та 

іншими міжнародними організаціями з питань підтримання правового 

конкурентного середовища.  

19. Інституційна форма співпраці України з міжнародними 

конкурентними відомствами та установами є фундаментом для 

запровадження в Україні міжнародно-правових норм щодо регулювання 

конкуренції. ЄС здійснює широкомасштабний вплив на організацію 

міжнародного співробітництва в сфері конкуренції. Україна активно 

долучається до цих процесів. На сьогодні Україна активно співпрацює з 

ОЕСР, СОТ, ЮНКТАД, ММК в сфері удосконалення механізмів захисту 

економічної конкуренції. Договірна форма співпраці України з 

конкурентними відомствами інших держав полягає в укладанні 

секторальних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних міжурядових 

або міжвідомчих договорів про співробітництво в сфері конкуренції, які 

служать основою для обміну інформацією між конкурентними відомствами, 

обміном досвідом у сфері розслідувань порушень конкурентного 

законодавства тощо. Узагальнено та систематизовано практику включення 

спеціальних положень про конкуренцію в торговельні угоди, стороною яких 

є Україна.  

20. Процес наближення норм права України до права Євросоюзу є 

одним із ключових напрямів співпраці нашої держави з ЄС. Процесам 

гармонізації законодавства України з правом ЄС відведена першорядна роль 

в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. На початку ХХІ ст. наголос у 

здійсненні антимонопольно-конкурентної політики в Україні переноситься з 

обмеження монополізму в економіці на розвиток і захист реальної 

конкуренції. Вітчизняна політика конкуренції полягає в поєднанні заходів з 

лібералізації економічних секторів, що перебувають у стані природної 

монополії, з удосконаленням правових механізмів регулювання діяльності 

природних монополістів і механізмів захисту реальної та потенційної 
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конкуренції. Законодавство України про захист економічної конкуренції 

розроблювалося з огляду на європейську практику та постійно 

вдосконалюється. Окрім визнання позитивних аспектів, які віддзеркалені в 

законодавстві України, ратифікована в 2014 р. Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС містить чіткі вимоги в процесі імплементації норм права 

конкуренції в національне законодавство України, а також терміни їх 

виконання. Особливістю імплементації цієї сфери є включення чітких 

посилань на нормативні акти ЄС (регламенти) в текст Угоди без відсилань 

до додатків.  

21. Угода про асоціацію між Україною та ЄС містить основні 

зобов’язання, якими має бути доповнено національне законодавство і які 

поділяються на матеріальні та процесуальні аспекти. Матеріальні аспекти 

передбачають вимоги УА (ст. 256 УА) щодо імплементації в національне 

законодавство положень в сфері запровадження режиму винятків з 

антиконкурентних вертикальних угод, режиму блокових виключень для 

угод щодо передачі технологій, удосконалення правового регулювання 

контролю за концентраціями, приведення діяльності державних монополій 

у відповідність до основних принципів антимонопольного права (ст. 258 

УА), а також запровадження інституту державної допомоги (ст. 262 УА). 

Процесуальні аспекти імплементації УА передбачають запровадження 

принципу прозорості у прийнятті рішень АМКУ, необхідність розроблення 

методики розрахунку штрафних санкцій за порушення правил конкуренції. 

У цьому зв’язку предметом гармонізації виступає не тільки матеріальний 

зміст норм, що запозичується, а й характер їх практичного застосування. В 

цьому аспекті найважливішого значення набуває практика Суду ЄС, що 

тлумачить та роз’яснює особливості реалізації норм права Євросоюзу. 

22. Одержані результати дослідження доцільно врахувати при 

підготовці змін та доповнень до законів України «Про Антимонопольний 

комітет України», «Про захист економічної конкуренції», підзаконних 

нормативно-правових актів АМКУ та розробленні нових актів АМКУ. У 
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сучасних умовах інтенсифікації нормотворчої діяльності слід враховувати 

європейський досвід в правотворчій діяльності, що потребує видозміни 

застосування норм конкуренції також у судовій практиці. Запропоновано 

вдосконалити ст. 42 Конституції України положенням щодо взаємозв’язку 

захисту конкуренції із захистом прав споживачів, що відображає 

європейську систему правового регулювання конкуренції. 
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