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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Подальший розвиток ринкових відносин в Україні 

і перехід до активної інтеграції в Європейський Союз обумовили необхідність 

посилення інституційно-функціональних характеристик процесу забезпечення 

розвитку конкурентних відносин. Політика сприяння конкуренції та державне 

регулювання економічних процесів є важливими для вітчизняної економіки.  

Апріорі фундаментом будь-яких перетворень є чітка та збалансована правова 

база. Становлення вітчизняного конкурентного законодавства відбувалося крізь 

призму розв’язання головного питання його розвитку: конкуренція як ціль чи 

конкуренція як засіб розбудови високоефективної економіки? Саме виходячи із 

необхідності розуміння конкуренції як одного з основних засобів забезпечення 

сталого економічного зростання, покращення умов ефективного функціонування 

товарних ринків, удосконалення механізму їх державного регулювання, Кабінетом 

Міністрів України 19 вересня 2012 р. була схвалена Концепція Загальнодержавної 

програми розвитку конкуренції на 2014–2024 р.р. Однак беручи до уваги, що 

відносини конкуренції виникають водночас із ринковими відносинами та що 

система ринкової економіки керується ринком, необхідно по-новому осмислити 

роль та участь держави в забезпеченні ринкових перетворень.  

В останні два десятиліття захищено низку кандидатських та докторських 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вивченням проблематики конкурентного законодавства, правового регулювання 

відносин економічної конкуренції (добросовісної конкуренції). Декотрі з цих праць 

спрямовані на формування спеціальних знань щодо особливостей правового 

забезпечення захисту економічної конкуренції від недобросовісної конкуренції, а 

також процесуальних аспектів діяльності антимонопольних органів та заходів 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері конкуренції. 

Суспільні відносини, які виникають у процесі формування конкурентного 

середовища в трансформаційній економіці України, інституційні форми, що 

створюються у процесі становлення та розвитку конкурентних відносин в Україні, 

механізм державного контролю у сфері захисту економічної конкуренції в Україні 

знайшли своє відображення у дисертаційних роботах таких представників 

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

А.В. Клименко, С.О. Ломака, Н.Л. Михальчишин, О.О. Плетньова, Р.А. Попов, 
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С.О. Радзієвська, Ю.Б. Росецька, В.Г. Сагір, Ю.В. Слободчикова, Н.О. Трегубець, 

О.А. Швиданенко. 

Вагомий внесок у дослідження питань конкуренції як економічної категорії 

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

М. Портер, А. Сміт, Ф. фон Хайєк, П. Хейне, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер. 

Наразі існує об’єктивна потреба у проведенні системного дослідження тих 

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

впливу на процеси конкуренції, правильним визначенням об’єкта державного 

регулювання, а також механізмом втілення правових вимог конкурентного 

законодавства в економічне життя суспільства у взаємодії його елементів. 

Саме ці обставини визначили вибір теми, її актуальність, теоретичну 

і практичну значимість. 

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

дослідження пов’язана із реалізацією положень Національного плану дій на 2012 рік 

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (затверджена 

Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012), узгоджується із 

Концепцією Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 роки 

(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року 

№ 690-р). Дисертація виконана на кафедрі господарського права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до бюджетної науково-дослідної роботи з теми: «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01). 
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у створенні науково-

обґрунтованої господарсько-правової концепції державного регуляторного впливу 

на відносини конкуренції в Україні та визначення основних напрямків розв’язання 

проблеми забезпечення правового порядку у сфері конкуренції. 

Мета дослідження зумовила необхідність розв’язання таких науково-

прикладних задач:  

− визначити об’єкт державного регулювання та встановити критерії для 

окреслення меж державного впливу на процеси конкуренції;  

− з’ясувати роль держави в механізмі державного регулювання відносин 

конкуренції в Україні;  

− підтвердити цільове призначення сучасного конкурентного законодавства 

України;  

− виявити особливості трансформації позитивних зобов’язань держави у сфері 

конкуренції в ідею позитивного регулювання відносин конкуренції в Україні;  

− розробити теоретичну модель механізму правового регулювання відносин 

конкуренції в Україні;  

− з’ясувати характер адміністративно-господарських санкцій за 

правопорушення у сфері конкуренції;  

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

господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції;  
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− сформулювати пропозиції щодо удосконалення положень актів 

законодавства, які регулюють відносини конкуренції в Україні. 

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

забезпечення сталого економічного зростання на основі розвитку конкурентних 

відносин в Україні. 

Предметом дослідження є господарсько-правові аспекти державного 

регулювання відносин конкуренції в Україні в актах чинного законодавства, 

практика їх застосування, положення наукової доктрини. 

Методологічну основу дослідження становить діалектична єдність змісту 

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

встановлення його меж, позитивної та негативної форм господарсько-правової 

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

відповідних заходів. Застосування теоретичного моделювання дало змогу 

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

добросовісної конкуренції. Системний підхід дав можливість розглянути ринок 

і ринкові структури, конкурентне законодавство як цілісну, відкриту, багаторівневу 

систему та виявити місце конкурентного законодавства (конкурентного права) в 

системі права України. За допомогою методології інтегрального (інструментального 

та соціологічного) підходу виокремлено елементи механізму правового регулювання 

відносин конкуренції в Україні. Застосування блоку методів формальної логіки, 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції, а також структурно-функціонального 

аналізу дало змогу розібратися у проблемних питаннях визначення структури 

конкурентних відносин та правоохоронного механізму у сфері конкуренції. 

Використання методу юридичної герменевтики сприяло опануванню глибинного 

змісту тих норм конкурентного законодавства, в яких містяться ознаки складу 

правопорушення, а також надання їм кореляції з життєвими обставинами, котрі 

обумовлюють визначення моменту вчинення та його закінчення. Економіко-

статистичний аналіз застосовано при встановленні (виявленні) структурних 

передумов розвитку конкуренції в Україні за період 2001–2014 років за 

результатами опрацювання звітів Антимонопольного комітету України. 

Підкреслюючи людиномірність сучасного економічного розвитку України, за 

допомогою антропологічного підходу визначена соціально-економічна сутність 

категорії «споживач» в конкурентному законодавстві. Методи тлумачення й аналізу 

використано під час роботи з положеннями національного конкурентного 

законодавства, в тому числі з актами методичного забезпечення його застосування 

та формулювання пропозицій щодо удосконалення окремих видів його норм. 

Теоретичну основу дисертації склали здобутки українських та зарубіжних 

правознавців різних періодів розвитку юридичної науки, зокрема: А.О. Абрамової, 

М.М. Агаркова, С.С. Алєксєєва, В.К. Бабаєва, Б.Т. Базильова, М.І. Байтіна, 

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

В.П. Грибанова, Л.І. Дідівської, Д.В. Задихайла, Г.Л. Знаменського, О.С. Іоффе, 

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

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

Р.А. Майданика, В.К. Мамутова, В.С. Мартем’янова, М.М. Марченка, 
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Г.В. Матвєєва, С.О. Погрібного, В.Д. Примака, Д.М. Притики, Г.В. Пронської, 

Б.І. Пугінського, Н.О. Саніахметової, Д.Н. Сафіулліна, М.О. Стефанчука, 

З.Ф. Татькової, Н.Е. Толкачової, А.В. Шальмана, Г.Ф. Шершеневича, 

М.Д. Шиндяпінової, Р.Б. Шишки, В.С. Щербини, Л.С. Явича та інших. 

Емпірична база дослідження. Основні положення та висновки дисертації 

ґрунтуються на аналізі положень Конституції України, Господарського та 

Цивільного кодексів України, інших актів системи вітчизняного конкурентного 

законодавства, міжнародно-правових угод, рішень Конституційного Суду України, 

постанов Пленуму Верховного Cуду України та Вищого господарського суду 

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

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

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

органів Антимонопольного комітету України, практики органів Антимонопольного 

комітету України.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в науці 

господарського права комплексним монографічним дослідженням державного 

регулювання відносин конкуренції в Україні, спрямованим на розв’язання важливої 

науково-практичної проблеми подолання протиріч між економікою та правом при 

здійсненні державного регуляторного впливу на сферу конкуренції. Новизна 

дисертаційного дослідження конкретизується в науково-теоретичних положеннях, 

висновках і пропозиціях, найважливішими з яких є: 

Вперше: 

− запропоновано об’єктом державного регулювання розглядати не 

конкуренцію (елемент механізму саморегулювання економіки), а сферу конкуренції, 

тобто ту частину сфери суспільного виробництва в межах товарних ринків (сектор 

економіки), в якій відбувається взаємодія, в тому числі шляхом змагання, суб’єктів 

господарювання з метою набуття ринкових (конкурентних) переваг над іншими 

суб’єктами господарювання; 

− обґрунтовано використання терміна «державна підтримка та захист у 

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

та захист у сфері конкуренції – це система організаційно-правових заходів 

регулювання поведінки учасників відносин у сфері конкуренції, пов’язаних як із 

створенням умов ефективного функціонування ринку в цілому, так із доповненням 

чи корегуванням дій ринкових регуляторів; 

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

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

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

добросовісної конкуренції; 

− аргументовано дію у конкурентному законодавстві презумпції 

конкуренції між суб’єктами господарювання як забезпечення свободи вибору для 

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

економічного критерію зміни у ринковій поведінці суб’єктів господарювання, і 

результат – диференціацію взаємодії «публічних інтересів» на (1) «державні 

інтереси» (вузьке розуміння) та (2) «суспільні інтереси, зокрема споживачів» 
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(широке розуміння). Доведено, що визначений законодавцем принцип пріоритету 

захисту прав споживачів у межах дії норм конкурентного права реалізується не в 

прямій, а в опосередкованій формі; 

− запропоновано методологічний інструментарій регулювання відносин у 

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

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

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

інформації щодо кількісної та якісної структури ринку; визначення меж товарного 

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

тому числі колективне домінування; системно-структурне дослідження відносин 

контролю) методи, – та обґрунтовано концептуальне положення про існування 

інтегрованого (основного) методу регулювання таких відносин – позитивно-

коригуючого методу; 

− розроблено теоретичну модель механізму правового регулювання 

відносин у сфері конкуренції як інтегровану ієрархічну систему координації 

відносин конкуренції та приведення в дію норм конкурентного законодавства 

шляхом застосування комплексу правових та/або неправових засобів забезпечення 

ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних 

відносин, у тому числі встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших 

чесних звичаїв ведення конкуренції, який має «вертикально-горизонтальну» 

структуру. «Вертикальну» структуру цього механізму формують (1) норми 

конкурентного законодавства, акти їх тлумачення та реалізації, правовідносини у 

сфері конкуренції, (2) адвокатування конкуренції, а також (3) методи та 

(4) принципи правового регулювання. «Горизонтальна» структура представлена 

двома взаємопов’язаними та взаємозалежними блоками: (1) регулятивним; 

(2) охоронним; 

− доведено, що момент виникнення відносин господарсько-правової 

відповідальності пов’язується як з фактом вчинення/виявлення правопорушення 

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

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

права на участь у добросовісній конкуренції;  

− доведено, що припинення вчинення правопорушення у сфері конкуренції 

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

відмови від продовження вчинення правопорушення; (3) дотримання виконання 

положень рекомендацій органів Антимонопольного комітету України, (4) зміни 

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

господарювання; 

− визначено, що завдяки подвійній правовій природі адміністративно-

господарських санкцій внутрішня організація структури правоохоронного механізму 

у сфері конкуренції представлена заходами захисту та заходами господарсько-

правової відповідальності (адміністративно-господарський штраф; вилучення 

незаконно одержаного прибутку), які слід розмежовувати за ознакою наявності в 

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

причин вчиненого правопорушення та (2) штрафного (конфіскаційного) характеру; 
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− обґрунтовано доцільність врахування доктрини об’єктивного 

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

господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції.  

Удосконалено положення щодо: 

− юридичного розуміння поняття «економічна конкуренція (конкуренція)» 

та доктринального визначення поняття «монополія», розкритих через категорію 

«стан ринку», які характеризуються: стосовно економічної конкуренції 

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

власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок 

чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 

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

умови обороту товарів на ринку; стосовно монополії – виникненням у суб’єкта 

господарювання виключного становища, що надає йому абсолютне право визначати 

економічні та правові умови обороту товарів на ринку. 

− структури конкурентних відносин із вказівкою на двоїстість її 

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

економічною конкуренцією, в тому числі недобросовісною («горизонтальні 

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

органами держави, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-

господарського управління та контролю («горизонтальні відносини» з елементами 

управління); 

− класифікації правопорушень у сфері конкуренції шляхом обґрунтування 

нових критеріїв: залежно від типу ринкової поведінки та характеру порушених 

інтересів; залежно від дотримання суб’єктами господарювання, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю вимог конкурентного 

законодавства та з урахуванням процедурних особливостей вчинення певних дій, 

пов’язаних із реалізацією окремих повноважень органів Антимонопольного 

комітету України; залежно від характеру тривалості правопорушення;  

− характеру правопорушення шляхом конкретизації його ознак як 

(1) разового (порушення конкретно встановленої у конкурентному законодавстві 

вимоги; невиконання конкретно заснованої на законодавстві вимоги органів 

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

конкурентним законодавством діянь; порушення правил здійснення економічної 

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

надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію); 

− визначення поняття господарсько-правової відповідальності у сфері 

конкуренції з уточненням, що нею є юридично значиме застосування передбаченого 

нормами конкурентного законодавства обов’язку суб’єкта господарювання понести 

негативні економічні наслідки штрафного та/або конфіскаційного характеру чи 

безпосереднє їх понесення за протиправні діяння у сфері конкуренції у порядку та 

спосіб, встановлені законом. 

Набули подальшого розвитку положення щодо: 

− визначення місця конкурентного законодавства та конкурентного права 

в системі права: 1) конкурентне законодавство є підгалуззю господарського 
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законодавства як частина забезпечення економічної політики держави та 

нормативна основа державного регулювання відносин у сфері конкуренції; за 

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

права, структуру якого формують (1) інститут антимонопольного регулювання, 

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

(4) інститут захисту від недобросовісної конкуренції, а із набуттям чинності Закону 

України «Про державну допомогу» − (5) інститут державної допомоги; 

− адвокатування конкуренції як (1) доповнення до правозахисної 

діяльності антимонопольних органів, (2) профілактики правопорушень у сфері 

конкуренції, (3) непримусовий засіб формування проконкурентної культури в 

суспільстві, (4) форма зв’язку (прямого чи зворотного) між суспільством 

і антимонопольними органами, (5) один із напрямів конкурентної політики, 

(6) напрям формування правової чи бізнесової культури; 

− неприпустимості розуміння зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку та недобросовісної конкуренції як форм прояву зловживання 

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

сторони та офіційного визнання як правопорушення у сфері конкуренції; 

− визначення поняття «правопорушення у сфері конкуренції» з 

уточненням, що ними є такі, що посягають на встановлений державою 

правопорядок у сфері господарювання, протиправні дії (бездіяльність) суб’єктів 

господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю, які створюють перешкоди 

(обмеження) для ефективної конкуренції та/або порушують суб’єктивні права осіб, 

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

реалізацією певних повноважень антимонопольних органів; 

− уточнення правової природи примусового поділу як публічно-правової 

(адміністративно-господарської) санкції немайнового характеру, за допомогою якої 

відбувається реалізація інтересів (публічного, суспільного, індивідуального) у сфері 

конкуренції та визнання за нею лише властивостей заходу захисту. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання наукових положень проведеного дисертаційного дослідження: 

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

аспектів державного регулювання відносин конкуренції в Україні. Одержані 

результати були використані Центром комплексних досліджень з питань 

антимонопольної політики при виконанні науково-дослідної теми «Тенденції змін 

стану конкурентного середовища в економіці України у 2014 році (номер державної 

реєстрації 0112U002192) (лист № 50-75/15 від 26.05.2015 р.); 2) у правотворчості – 

для визначення напрямків удосконалення правового регулювання відносин у сфері 

конкуренції, при підготовці актів нормативного забезпечення діяльності 

Антимонопольного комітету України та їх офіційного тлумачення, роз’яснень 

Вищого господарського суду. Запропоновані зміни до законодавчих актів України у 

сфері конкуренції були розглянуті та визнані конструктивними в Комітеті Верховної 

Ради України з питань правової політики та правосуддя (акт впровадження № 04-

29/15-1580 від 31.03.2015 р.); 3)у правозастосовній діяльності (довідка № 21/2-1875 
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від 20.07.2015 р. ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод»); 4) у навчальному процесі − результати дисертаційного 

дослідження використовуються при викладанні дисциплін «Господарське право», 

«Правове регулювання економічної конкуренції в Україні» в Юридичному інституті 

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

«Державний контроль в Україні» в Національній академії прокуратури України (акт 

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

та методичних комплексів. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

господарського права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дослідження висвітлювалися у виступах та наукових 

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

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

науково-практичних (технічних) і науково-теоретичних конференціях: «Право 

і суспільство: актуальні проблеми взаємодії» (23–25 травня 2001 р., м. Вінниця); 

«Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох 

тисячоліть» (20 лютого 2003 р., м. Тернопіль); «Правові засади державотворення 

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

правової системи України» (2–3 червня 2006 р., м. Луцьк); «Авіа-2006» (25–

27 вересня 2006 р., м. Київ); «Актуальні питання сучасних державотворчих та 

правотворчих процесів» (28 квітня 2010 р., м. Запоріжжя); «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (4–5 червня 2010 р., м. Луцьк); «Напрями 

удосконалення протидії порушень у сфері господарської діяльності» (26–27 

листопада 2010 р., м. Ірпінь); «Сучасне міжнародне та вітчизняне право як 

регулятор суспільних відносин» (7–8 жовтня 2010 р., м. Одеса); «Національні та 

міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи 

розвитку» (24 лютого 2011 р., м. Київ); «Становлення держави та права в умовах 

глобалізації: теоретичний та практичний аспект»» (24 лютого 2012 р., м. Київ); 

«Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського 

і транспортного права» (12–13 квітня 2012 р., м. Київ); «Транспортне право в XXI 

столітті» (21 лютого 2013 р., м. Київ); «Актуальні проблеми сучасного розвитку 

цивільного, міжнародного морського і транспортного права» (11–12 квітня 2013 р., 

м. Київ); «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних 

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

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

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

človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» 

(19–20 septembra 2014, Bratislava, Slovenská republika), на всеукраїнських, 

регіональних міжвузівських науково-практичних і науково-теоретичних 

конференціях та круглих столах: «Проблеми державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (5–6 лютого 2004 р., м. Львів); «Реалізація чинних Цивільного та 

Господарського кодексів України: проблеми та перспективи (24 листопада 2005 р., 

м. Київ); «Права людини та механізм їх забезпечення в Україні» (4 грудня 2009 р., 
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м. Київ); «Особливості розвитку правової держави в умовах активізації 

євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики» (18 лютого 2010 р., 

м. Київ); «Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації» (14 жовтня 

2011 р., м. Ірпінь); «Забезпечення розвитку дрібного, малого та середнього бізнесу» 

(14 березня 2012 р., м. Ірпінь), «АЕРО-2012. Повітряне і космічне право» 

(22 листопада 2012 р., м. Київ); «Юридичний факультет КДАВТ – база підготовки 

висококваліфікованих фахівців-юристів для транспортної галузі» (7 листопада 

2012 р., м. Київ); «Діалектика публічних і приватних інтересів у державному 

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

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

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

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

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

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

Структура роботи обумовлена метою і предметом дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, п’яти розділів, шістнадцяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 538 сторінок, з яких 

453 – основний текст, список використаних джерел налічує 689 найменувань 

і міститься на 85 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і задачі 

дослідження, його об’єкт і предмет, методологічну, теоретичну та емпіричну 

основу, розкрито теоретичну і практичну цінність результатів та їх наукову новизну, 

наведені дані про їх апробацію та публікації у фахових виданнях. 

Розділ 1 «Державна підтримка та захист економічної конкуренції в 

Україні» включає три підрозділи. 

За результатами дослідження, проведеного у підрозділі 1.1 «Діалектична 

взаємодія економіки та права при встановленні меж державного впливу на процеси 

конкуренції», доведено, що безпосереднім об’єктом державного регулювання є 

сфера конкуренції як частина сфери суспільного виробництва в межах товарних 

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

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

переваг над іншими суб’єктами господарювання. Зазначається, що держава повинна 

стати активним учасником економічного життя та сприяти формуванню умов 

розвитку конкуренції, а відхід від однобічного (традиційного) розуміння 

конкуренції лише як процесу змагання є важливим для розстановки пріоритетів 

вирішення загальнодержавних задач підвищення ефективності функціонування 

товарних ринків та економіки країни в цілому.  

Дисертантом наголошено на неприпустимості ототожнення понять «галузь 

народного господарства» та «сфера конкуренції». Домінуючою ознакою при 

встановленні сфери конкуренції є товарний ринок, у межах якого відбувається 

взаємодія суб’єктів господарювання. Сфера конкуренції може розширюватися чи 
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звужуватися з причин особливостей товарних ринків як сфери обороту 

взаємозамінних товарів.  

Досліджено межі державного впливу на сферу конкуренції з огляду на 

існування суб’єктивних та об’єктивних чинників їх встановлення. Суб’єктивні межі 

визначаються обов’язками держави щодо її підтримки та захисту. Державна 

підтримка стосується позитивного регулювання конкуренції в Україні та передбачає 

формування ефективного правового забезпечення та стимулювання добросовісної 

ринкової поведінки на основі збалансування свободи конкуренції із ринковою 

владою з метою охорони конкурентного середовища в цілому та захисту економічно 

слабкого учасника ринку зокрема. Головний об’єкт правового захисту – суспільний 

інтерес – пов’язаний із ефективним функціонуванням економіки України на основі 

розвитку конкурентних відносин.  

На погляд дисертанта, діалектична взаємодія економіки та права при 

встановленні меж державного впливу на процеси конкуренції проявляється в 

об’єктивізмі конкуренції та потребі водночас її стимулювати і стримувати. 

Державна підтримка та захист у сфері конкуренції є наслідком дії об’єктивних 

економічних закономірностей. Тому економічні закони ринкової економіки 

створюють об’єктивну межу державного впливу. 

Обґрунтовано, що державний вплив на процеси конкуренції є: 1) формою 

охорони як приватних, так і публічних інтересів в умовах змішаної економіки; 

2) елементом в механізмі реалізації свободи підприємницької діяльності та 

договору; 3) органічним поєднанням саморегулювання конкурентного ринку 

(стихійного регулювання) та державного впливу (цілеспрямованого державного 

регулювання) на поведінку його учасників; 4) правовою формою встановлення 

господарського порядку у сфері конкуренції. 

У підрозділі 1.2 «Конкуренція та монополія як об’єкти державного впливу» 

здійснено аналіз основних наукових (концептуальних) підходів до розуміння 

сутності конкуренції та монополії, зокрема ознак законодавчого формулювання 

поняття «економічна конкуренція (конкуренція)», та висловлені критичні 

зауваження щодо її визначення через категорію «змагальність». Змагальність є 

передумовою конкуренції, яка водночас формує її зміст. Однак конкуренцію як 

правову категорію слід розглядати через ринкову взаємодію суб’єктів 

господарювання (обов’язкових умов її здійснення). Стверджується: у стані ринкової 

взаємодії, а не процесу змагальності, перебувають суб’єкти господарювання – 

учасники узгоджених дій чи концентрації, в окремих випадках – учасники 

недобросовісної конкуренції, а також учасники ринку природної монополії. 

Використання категорії «взаємодія» узгоджується із концепцією структурного 

підходу у визначенні сутності конкуренції. 

Уточнено, що поняттям «економічна конкуренція (конкуренція)» охоплюється 

не тільки процес змагання, але й стан ринку, в якому він відбувається. Конкуренція є 

необхідним і важливим елементом ринкового механізму, але її характер та форми 

різні на різних ринках і в різних ринкових ситуаціях. Тому правильна оцінка 

ринкової ситуації дає можливість визначити рівень її конкурентоспроможності та 

монополізації.  
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Оскільки завданням держави є не регламентація, а підтримка та захист 

економічної конкуренції, автор пропонує внести зміни до ст.1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» в частині визначення терміна «економічна 

конкуренція (конкуренція)» у такій редакції: «… стан ринку, для якого 

характерними є взаємодія суб’єктів господарювання з метою здобуття завдяки 

власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання внаслідок 

чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 

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

умови обороту товарів на ринку».  

Аргументовано дію у конкурентному законодавстві спростовної «презумпції 

домінування» та уточнено умови досягнення монопольного (домінуючого) 

становища шляхом їх поділу на загальні (з ринковою часткою понад 35 відсотків − 

монополія) та спеціальні (з ринковою часткою 35 і менше відсотків – ринкова влада) 

і, як наслідок, − вирішено питання про розподіл обов’язку між антимонопольним 

органом та суб’єктом господарювання стосовно доведення чи/або спростування 

наявності факту монопольного (домінуючого) становища: доведення − обов’язок 

антимонопольного органу; спростування − право суб’єкта господарювання. 

Встановлено існування відмінності у термінології «монопольне (домінуюче) 

становище», «монополістичні дії», «монополія», «домінування», «ринкова влада». 

Монопольне (домінуюче) становище характеризує спеціальний статус суб’єкта 

господарювання – монополіста. Монополістичні дії характеризують конкретний вид 

поведінки суб’єкта господарювання – монополіста. Поняттям «монополія» 

(кількісний критерій монополізму) охоплюється той вид ринкової ситуації, в якій 

конкуренція абсолютно відсутня. Поняттям «домінування» (якісний критерій 

монополізму) охоплюються ринки хоча і з незначною, але конкуренцією. Ринкова 

влада є передумовою виникнення домінуючого становища у суб’єкта 

господарювання з ринковою часткою 35 і менше відсотків. 

З метою закріплення кількісних показників при встановленні ознак 

домінування (нижньої межі ринкової влади), дисертантом пропонується п. 10.3 

Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів 

господарювання на ринку доповнити положенням: «Вважається, що суб’єкт 

(суб’єкти) господарювання зазнає(ють) значної конкуренції, коли частка на ринку, 

яка належить конкуренту(ам), перевищує(ють) 5 відсотків».  

Ураховуючи ознаки (економічні та юридичні) монополії, конкретизовано її 

визначення: це стан ринку, за якого у суб’єкта господарювання виникає виключне 

становище, що надає йому абсолютне право визначати економічні та правові умови 

обороту товарів на ринку. 

Аргументовано, що добросовісна та економічна конкуренція 

характеризуються категоріальним статусом у науці господарського права та 

співвідносяться між собою як родове (як загальна нормативна вимога до суб’єктів 

ринкової взаємодії з елементами морально-етичних істин емпіричного рівня) та 

видове (як основа правового господарського порядку у сфері конкуренції) поняття. 

У підрозділі 1.3 «Правова концепція ринку товару та методологічні прийоми 

дослідження структури ринку в цілях застосування норм конкурентного 
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законодавства» проаналізовано поняття «ринок товару (товарний ринок)» та 

систематизовано методологічні прийоми дослідження різних типів ринкових 

структур. Правова концепція ринку товару пов’язана із функціонуванням 

релевантного (відповідного) ринку, який має три виміри: об’єктивний (товарний); 

просторовий (географічний); часовий (темпоральний), які сукупно характеризують 

його причинно-наслідкові межі.  

Дисертантом доведено, що в цілях застосування норм конкурентного 

законодавства важливого значення набувають не ті відносини, що пов’язані з 

умовами реалізації товарів на ринку, а ті, котрі пов’язані з умовами їх обороту. Ці 

умови напряму залежать від умов, в яких здійснюється конкуренція, – ринковою 

структурою в цілому та зокрема ринковою часткою суб’єкта господарювання. Тому 

поняття «ринок товару» не слід ототожнювати із поняттям 

«цивільний/майновий/господарський» оборот. 

Методи дослідження структури ринку ґрунтуються на зіставленні кількісних 

(кількість суб’єктів господарювання, що діють на ринку; частки господарюючих 

суб’єктів, що діють на ринку; показники рівня ринкової концентрації: а) коефіцієнт 

ринкової концентрації; б) індекс ринкової концентрації Херфіндаля-Хіршмана; 

в) ступінь (рівень) монополізації ринку; г) індекс Лернера; д) індекс Лінда) та 

якісних (умови вступу на ринок потенційних конкурентів: а) наявність потенційних 

конкурентів; б) наявність бар’єрів вступу на ринок; в) відкритість ринку для 

зовнішніх постачальників) показників та є підґрунтям визначення типу (моделі) 

ринку (ідеальна конкуренція, монополістична конкуренція, монополія, олігополія).  

Як вважає дисертант, опанування методами ринкового аналізу зумовлене тим, 

що суб’єкт господарювання повинен вміти самостійно визначати наявність чи 

відсутність у нього ринкової частки 36 і більше відсотків як у разі здійснення дій, 

які містять ознаки зловживання монопольним (домінуючим) становищем, так і в разі 

здійснення узгоджених дій разом з діловими партнерами або в процесі концентрації 

їх капіталу. Звернуто увагу, що правильне визначення структури ринку, зокрема 

товарного ринку, є важливим показником різного ступеня обмежень конкуренції, а 

саме: здатності узгоджених дій відчутно обмежувати реальну чи потенційну 

конкуренцію; їх здатності суттєво обмежувати конкуренцію; показниками 

монопольного (домінуючого) становища; монополізації всього ринку або значної 

його частини. Обов’язок щодо вивчення ринків законодавцем покладається на 

суб’єктів господарювання. 

Розділ 2 «Конкурентне законодавство як нормативна основа державного 

регулювання відносин конкуренції в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Мета та задачі конкурентного законодавства» проведено 

аналіз наукових підходів щодо визначення його мети та з’ясовано найбільше 

протистояння, пов’язане із розв’язанням проблеми: «конкуренція та підвищення 

ефективності економіки» ? чи «конкуренція та підвищення добробуту споживачів»? 

На погляд дисертанта, формулювання мети вітчизняного конкурентного 

законодавства обумовлено (1) змістом його понятійного (категоріального) апарату, 

(2) необхідністю створення державою дієвого механізму гарантування реалізації та 

захисту суб’єктами господарювання права на участь у добросовісній конкуренції в 
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межах дії принципів свободи підприємницької діяльності та договору і, головне, – 

(3) недопущенням існування мети у множинному визначенні. Обґрунтовано 

позицію, що конкретизація його мети обумовлена потребою встановлення механізму 

гарантування правового господарського порядку у сфері конкуренції і це 

узгоджується із сучасними європейськими підходами (Протокол № 27 «Про 

внутрішній ринок та конкуренцію» Лісабонської угоди про внесення змін в Угоду 

про Європейський Союз та Угоду про заснування Європейської Спільноти) до 

розуміння конкуренції не як самоцілі, а як засобу формування «системи, що 

забезпечує, щоб конкуренція на ринку не була спотвореною». 

Аргументовано, що (1) особа споживача виконує важливу роль в механізмі 

реалізації норм конкурентного законодавства, (2) конкуренція є однією із передумов 

реалізації прав споживачів, зокрема, на укладення договору, придбання товарів за 

обґрунтованими ринковими цінами та належної якості, отримання достовірної 

інформації. Водночас забезпечення економічного добробуту споживачів можливе за 

умови ефективного функціонування економіки. Оскільки в межах дії норм 

конкурентного законодавства відбувається захист прав не окремо взятого кінцевого 

споживача, який реалізує суто приватний інтерес в умовах ринку, а певного кола 

кінцевих споживачів, які уособлюють імплементовані в «правила гри» публічні 

інтереси держави в цілому, дисертантом доведено, що принцип пріоритету захисту 

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

опосередкованій формі. 

У підрозділі 2.2 «Конкурентне законодавство в системі права України» 

предметом уваги дисертанта є уточнення господарсько-правової природи 

конкурентного законодавства як підгалузі господарського законодавства з 

урахуванням (1) співвідносності понять «господарська діяльність» та «економічна 

конкуренція (конкуренція)» як родового та видового, кожному з яких притаманні 

свої характерні ознаки, та (2) поєднання в конкурентних, як і в господарських 

відносинах, організаційних та майнових елементів, приватних та публічних 

інтересів, а також обґрунтування приватно-публічного його характеру.  

Звернуто увагу, що конкурентне законодавство є нормативною основою 

державного регулювання відносин конкуренції (його інструмент) та водночас 

обмежувачем державного впливу на сферу конкуренції, а конкурентне право – 

системою принципів, концепцій та юридичних норм, за допомогою яких 

забезпечено державний регуляторний вплив на відносин конкуренції в Україні.  
У підрозділі 2.3 Структура конкурентного законодавства та система його 

актів» згруповано правові акти за дворівневим принципом: перший − міжнародні 

акти, які забезпечують єдність правового регулювання правовідносин на значних 

економічних просторах і детермінують напрямки та зміст внутрішнього 

законодавства за двох умов: 1) наявності згоди на їх обов’язковість, наданої 

Верховною Радою України відповідно до Закону України «Про міжнародні 

договори»; 2) наявності суперечностей між приписом конкурентного законодавства 

України та положеннями чинного міжнародного договору України, якими 

регулюються спірні відносини в сфері конкуренції; другий − національне 

законодавство як правова форма і напрям реалізації економічної політики держави 



16 
 

у сфері розвитку конкурентного середовища. Воно структуровано у два підрівні: 

1) нормативно-правові акти регулюючої конкурентної спрямованості (Конституція 

України; ГК України; нормативно-правові акти, в яких містяться приписи 

конкурентної (антимонопольної) спрямованості); 2) нормативно-правові акти, які 

формують структуру саме конкурентного законодавства, а саме: а) базові 

нормативно-правові акти щодо регулювання відносин у зв’язку із конкуренцією 

(Конституція України як правова основа державної підтримки та захисту 

конкуренції; ГК України як акт загального регулювання відносин у зв’язку із 

конкуренцією; нормативно-правові акти, в яких містяться приписи конкурентної 

(антимонопольної) спрямованості); б) нормативно-правові акти Верховної Ради 

України, Президента України та Кабінету Міністрів України, прийняті в межах 

повноважень у сфері конкуренції; в) акти нормативного забезпечення діяльності 

органів Антимонопольного комітету України (нормативно-правові акти 

Антимонопольного комітету України з питань, що належать до його компетенції). 

З метою остаточного розв’язання проблеми щодо визначення сфери 

загального чи спеціального регулювання відносин у зв’язку із економічною 

конкуренцією автор пропонує ч. 3 ст. 4 ГК України викласти у такій редакції: «До 

господарських відносин, що виникають із торговельного мореплавства та у зв’язку 

із конкуренцією і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства України та 

законодавчими актами України про захист економічної конкуренції, застосовуються 

правила цього Кодексу». Відповідно вилучити із тексту ГК України Глави 3 та 28. 

Аргументовано, що судова практика є формою забезпечення правопорядку у 

сфері конкуренції, а джерелом окремих матеріальних норм конкурентного 

законодавства є торгові та інші чесні звичаї у господарській діяльності (звичаї 

ділового обороту) з тією особливістю, що в поєднанні з іншими актами 

конкурентного законодавства набувають ознак джерела правового регулювання 

відносин у сфері конкуренції.  

Розділ 3 «Механізм правового регулювання відносин конкуренції в 

Україні як складова державного регулювання» складається із чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Відносини конкуренції як об’єкт правового регулювання» з 

правової точки зору під відносинами конкуренції запропоновано розуміти 

відносини, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із здійсненням та 

забезпеченням економічної конкуренції, в тому числі і засобами 

обмеження/контролю, та її захист задля формування умов позитивного впливу 

змагання між суб’єктами господарювання на економіку країни, суб’єкти яких 

володіють різним правовим статусом.  

Доведено, що відносини конкуренції характеризуються функціональною 

єдністю, тобто пов’язані дією презумпції ефективної (правомірної) конкуренції, 

мають спільну цільову спрямованість, що обумовлено метою конкурентного 

законодавства – встановлення механізму гарантування правового господарського 

порядку шляхом забезпечення системного розвитку економічної конкуренції, 

підтримки та державного захисту добросовісної поведінки учасників ринкової 

змагальності.  
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Звернуто увагу на двоїстість горизонтальної складової структури 

конкурентних відносин, яка обумовлена суб’єктним їх складом: 1) відносини між 

суб’єктами господарювання у зв’язку із економічною конкуренцією, в тому числі 

недобросовісною («горизонтальні відносини» в чистому вигляді); 2) відносини між 

суб’єктами господарювання із органами держави, органами місцевого 

самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю 

(«горизонтальні відносини» з елементами управління). Вертикальна складова 

структури конкурентних відносин представлена відносинами суб’єктів 

господарювання чи органів держави, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю із антимонопольними 

органами у зв’язку із реалізацією останніми конституційних повноважень щодо 

забезпечення захисту конкуренції у господарській діяльності. За критерієм 

функціонального спрямування запропоновано повноваження антимонопольних 

органів згрупувати за такими напрямками: 1) правоохоронний; 2) управлінський; 

3) контрольний. 

У підрозділі 3.2 «Поняття та елементи механізму правового регулювання 

відносин конкуренції» сформульовано концептуальне розуміння правового 

механізму правового регулювання відносин у сфері конкуренції як інтегрованої 

ієрархічної системи координації відносин конкуренції та приведення в дію норм 

конкурентного законодавства шляхом застосування комплексу правових та/чи 

неправових засобів забезпечення ефективного функціонування економіки України 

на основі розвитку конкурентних відносин, у тому числі встановлення, розвиток і 

забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції. 

Дисертантом наведено характеристику «вертикально-горизонтальної» 

структури механізму правового регулювання. «Вертикальну» структуру формують 

основні (норми конкурентного законодавства, акти їх тлумачення та реалізації, 

правовідносини у сфері конкуренції, адвокатування конкуренції) та опосередковані 

(методи і принципи правового регулювання) елементи.  

«Горизонтальна» структура представлена двома блоками, котрі знаходяться у 

стані взаємозв’язку і взаємодії: 1) регулятивний; 2) охоронний. Дисертантом 

доводиться закономірність існування механізму взаємного впливу конкурентних 

норм на сферу позитивної поведінки, а регулятивних – на сферу негативної 

поведінки. 

У підрозділі 3.3 «Методи правового регулювання та норми конкурентного 

законодавства в механізмі регулювання відносин конкуренції» шляхом аналізу виду 

норм конкурентного законодавства подається загальна характеристика методів 

правового регулювання. 

З урахуванням змісту конкурентного законодавства систематизовано види 

його норм, серед яких: 1) норми-цілі; 2) компетенційні норми; 3) норми-дефініції; 

4) норми-делікти; 5) правоохоронні норми; 6) спеціалізовані норми; 

7) функціонально-процесуальні норми; 8) норми організаційно-територіального 

характеру; 9) розбудовчі норми; 10) координаційно-рекомендаційні норми; 

11) заборонні норми; 12) норми-виключення; 13) норми-дозволи; 14) норми-

зобов’язання; 15) позитивно-регулюючі норми; 16) охоронно-гарантійні норми. 
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Декотрі норми конкурентного законодавства містять поняття, які за ступенем 

визначеності можна поділити на: 1) абсолютно визначені, тобто такі, що 

відображають найбільш суттєві ознаки явищ, характерних для сфери правового 

регулювання відносин конкуренції; 2) відносно визначені, тобто пов’язані із 

необхідністю досліджень обставин конкретної ринкової ситуації з точки зору 

існування чи можливості існування обставин недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції. Звернуто увагу, що введення до юридичного обігу оціночних понять 

пояснює необхідність врахування при розгляді окремих категорій справ про 

порушення конкурентного законодавства стану конкурентного середовища. 

Беручи до уваги загальні властивості конкурентних норм та мету 

конкурентного законодавства, дисертантом конкретизовано його розуміння як 

системи норм щодо формування та встановлення правил добросовісної ринкової 

поведінки з метою забезпечення ефективного функціонування економіки України на 

основі розвитку конкурентних відносин. 

З урахуванням особливостей його норм, дисертантом конкретизовано методи 

регулювання відносин у сфері конкуренції на загальному, спеціальному та 

інтегрованому рівнях. До загальних методів належать публічно-приватні методи 

імперативного та диспозитивного спрямування. До спеціальних методів належать 

методи: аналізу бар’єрів для вступу (виходу) на товарні ринки суб’єктів 

господарювання; синтезу інформації щодо кількісної та якісної структури ринку; 

визначення межі товарного ринку та монопольне (домінуюче) становище суб’єктів 

господарювання на ньому, в тому числі колективне домінування; системно-

структурного дослідження відносин контролю. Дисертантом обґрунтовано 

концептуальне положення про існування інтегрованого (основного) методу 

регулювання відносин у сфері конкуренції – позитивно-корегуючого методу. 

Застосування даного методу: 1) узгоджується із положеннями ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»; 2) щільно пов’язане із процесами 

адвокатування конкуренції; 3) пояснює характер взаємозв’язку суспільства, 

держави і права та підкреслює партнерські засади співпраці держави в особі 

антимонопольних органів із учасниками ринку як гаранта підтримання та захисту 

конкуренції. 

У підрозділі 3.4 «Принципи правового регулювання відносин конкуренції» 

виокремлено та піддано правовому аналізу такі принципи: 1) поєднання 

попереднього та подальшого контролю у сфері конкуренції; 2) заборони 

перевищення суб’єктивних прав учасниками економічної конкуренції; 

3) своєчасність, безперешкодність та достовірність інформаційного забезпечення 

діяльності антимонопольних органів; 4) взаємодії та координації діяльності 

антимонопольних органів з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та 

контролю, засобами масової інформації і громадськими організаціями; 

5) економічної рівності суб’єктів господарювання у сфері конкуренції; 6) свободи 

економічної конкуренції; 7) винятків із сфери застосування конкурентного 

законодавства; 8) позасудового забезпечення захисту прав учасників економічної 

конкуренції. 
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Зокрема, аргументовано неприпустимість розуміння зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем та недобросовісної конкуренції як форм 

прояву зловживання цивільним правом з огляду на особливості їх суб’єктивної та 

об’єктивної сторін, офіційного визнання як правопорушення у сфері конкуренції, а 

також процесуальної форми притягнення особи до відповідальності. Встановлено 

суперечність принципів свободи підприємницької діяльності, свободи договору та 

свободи економічної конкуренції. Стверджується, що свобода підприємницької 

діяльності та договору в умовах конкуренції повинна допускатися законодавцем 

настільки, наскільки вона буде поєднуватися з публічними інтересами, межі свободи 

економічної конкуренції окреслені законодавцем шляхом установлення: 

1) принципу розумного підходу («rule of reason»); 2) правил per se (однозначної 

заборони); 3) вимог щодо обов’язкового отримання дозволу на узгоджені дії та 

концентрацію; 4) вимог щодо дотримання торгових та інших чесних звичаїв у 

господарській діяльності. 

Особливо звертається увага, що свобода економічної конкуренції не є 

тотожною свободі договору, оскільки остання передбачає свободу не тільки 

оферента, але й акцептанта. З урахуванням особливостей договірних правопорушень 

у сфері конкуренції уточнено критерії визначення моменту їх вчинення: 1) відмова 

продавати чи купувати товар або одностороннє припинення виконання існуючих 

договірних зобов’язань; 2) відмова від укладення договору або невиконання 

(розірвання) або його виконання неналежним чином (схилення до бойкоту суб’єкта 

господарювання); 3) застосування постачальником до покупця (замовника) 

невигідних умов у господарській діяльності порівняно з цим чи іншими 

конкурентами покупця (замовника). 

Дослідження предмета, спеціальних методів та принципів правового 

регулювання відносин конкуренції дали змогу зробити висновок про конкурентне 

право як підгалузь господарського права, структуру якого формують (1) інститут 

антимонопольного регулювання, (2) інститут узгоджених дій, (3) інститут 

концентрації суб’єктів господарювання, (4) інститут захисту від недобросовісної 

конкуренції, а із набранням чинності у 2016 році Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» − (5) інститут державної допомоги. 

Розділ 4 «Господарсько-правова відповідальність як засіб державного 

регулювання відносин конкуренції в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Господарсько-правова відповідальність за порушення 

добросовісної конкуренції» наведені загальні підходи до господарсько-правової 

відповідальності у сфері конкуренції крізь призму позитивного та негативного її 

аспектів. 

На основі наукових здобутків щодо юридичної відповідальності проведено 

узагальнення основних підходів до розуміння позитивної відповідальності як її 

форми. Обґрунтовано, що господарсько-правова відповідальність у сфері 

конкуренції характеризується як статичне (позитивна форма відповідальності) та 

динамічне (негативна форма відповідальності) правове явище. 

Аргументовано, що в межах позитивної відповідальності юридичному 

обов’язку учасника відносин у сфері конкуренції кореспондується його право не 
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тільки на участь у добросовісній конкуренції, але й на державну підтримку та захист 

у сфері конкуренції. Визначено, що позитивна форма відповідальності є гарантією 

та водночас стимулюючо-забезпечувальним засобом «безперебійного» 

функціонування загальнорегулятивних відносин у сфері конкуренції, а її сутність 

розкривається саме через відповідальне ставлення особи до своїх обов’язків, 

зокрема визначених у ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». Наголошено, що запровадження законодавцем дії презумпції 

ефективної (правомірної) конкуренції є об’єктивною передумовою визнання самого 

факту існування позитивної форми господарсько-правової відповідальності у сфері 

конкуренції, яку в прикладних цілях автор пропонує позначати терміном 

«соціально-юридична». 

У підрозділі 4.2 «Заходи господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у сфері конкуренції» досліджено роль адміністративно-

господарських санкцій в охоронювально-правовому регулюванні відносин 

конкуренції. Встановлено, що існування таких санкцій опосередковує механізм 

реалізації заходів господарсько-правової відповідальності та, в певних випадках, – 

заходів захисту у сфері конкуренції як їх підвиду. Завдяки санкціям внутрішня 

організація правоохоронного механізму, яка представлена заходами 

відповідальності та захисту, характеризується функціональною єдністю. 

Дисертант звертає увагу, що за ознакою походження санкції у сфері 

конкуренції можуть бути охарактеризовані як адміністративно-господарські, 

цивільні (ст. 55 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ст. 24 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції») чи адміністративні (ст. 54 

Закону України «Про захист економічної конкуренції»), застосування яких має 

місце виключно за порушення приписів конкурентного законодавства. Уточнено, що 

санкції у формі кримінального покарання, які за формальними ознаками хоча й 

торкаються сфери недобросовісної конкуренції (ст.ст. 231, 229, 232 КК України), 

проте стосуються виключно злочинів проти власності.  

З метою створення дієвого механізму реалізації органами Антимонопольного 

комітету України права на пред’явлення позову про вилучення прибутку 

запропоновано Закон України «Про захист економічної конкуренції» доповнити 

ст. 55
1 

«Вилучення незаконно одержаного прибутку» та аналогічно Закон України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» доповнити ст. 24
1
. 

Аргументовано, що заходи адміністративно-господарської відповідальності за 

правопорушення у сфері конкуренції реалізуються шляхом застосування двох видів 

санкцій: 1) накладення адміністративно-господарського штрафу; 2) вилучення 

незаконно одержаного прибутку. Через інші види адміністративно-господарських 

санкцій відбувається реалізація заходів захисту у сфері конкуренції.  

Доктринально господарсько-правова відповідальність розглянута як юридично 

значиме застосування передбаченого нормами конкурентного законодавства 

обов’язку суб’єкта господарювання понести негативні економічні наслідки 

штрафного та/чи конфіскаційного характеру чи безпосереднє їх понесення за 

протиправні діяння у сфері конкуренції у порядку та спосіб, що встановлений 

нормами процесуального права. 
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У підрозділі 4.3 «Підстави виникнення господарсько-правової 

відповідальності за правопорушення у сфері конкуренції» проведено аналіз наукових 

підходів щодо підстав зазначеної відповідальності та запропоновано удосконалення 

відповідних положень. 

Беручи до уваги двохаспектність господарсько-правової відповідальності, 

дисертантом доведено широке та вузьке розуміння підстав її виникнення. У 

широкому розумінні, підставою позитивного аспекту юридичної відповідальності є 

здійснення наданих прав, виконання покладених юридичних обов’язків, заснованих 

на виборі поведінки та її оцінці з урахуванням інтересів суспільства, держави. 

Визнання за правопорушенням властивостей юридичного факту, з яким 

законодавець пов’язує момент виникнення господарсько-правової відповідальності 

у сфері конкуренції характеризує вузький підхід до розуміння підстави її 

виникнення (негативної форми господарсько-правової відповідальності).  

Ураховуючи низький рівень розроблення проблеми правопорушень у сфері 

конкуренції та їх однобічне сприйняття як заборонених конкурентним 

законодавством видів ринкової поведінки, дисертант пропонує поняття 

«правопорушення у сфері конкуренції» визначити у широкому розумінні: це такі, 

що посягають на встановлений державою правопорядок у сфері конкуренції, 

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

місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, які створюють перешкоди (обмеження) для ефективної конкуренції та/чи 

порушують суб’єктивні права осіб, які беруть участь у конкуренції, чи споживачів, у 

тому числі і ті, що пов’язані із реалізацією окремих повноважень антимонопольних 

органів. 

У підрозділі конкретизовано види правопорушень у сфері конкуренції за 

критеріями (1) дії в конкурентному законодавстві правил per se та правил 

розумності, (2) особливостей суб’єктного складу, (3) типу ринкової поведінки та 

характеру порушених інтересів, (4) дотримання суб’єктами господарювання, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю вимог конкурентного 

законодавства та з урахуванням процедурних особливостей вчинення певних дій, 

пов’язаних із реалізацією окремих повноважень органів Антимонопольного 

комітету України. З урахуванням змісту положень норм конкурентного 

законодавства про строки давності притягнення до відповідальності, дисертантом 

аргументовано існування ще одного критерію поділу правопорушень – за 

характером їх тривалості – на разові та триваючі. За приписами ст. 42 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» відлік строку давності 

розпочинається: 1) для разового правопорушення – з дня його вчинення; 2) для 

триваючого правопорушення – з дня закінчення його вчинення. 

Ураховуючи те, що законодавець стосовно вчинення правопорушення може 

водночас оперувати як категорією «закінчення», так і «припинення», дисертантом 

обґрунтована необхідність у ч. 1 ст. 42 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» заміни сполучення «з дня закінчення» на сполучення «з дня 

припинення». Запропоновано використовувати стосовно триваючих правопорушень 
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саме критерій «припинення» їх вчинення з такою різницею: (1) з моменту виявлення 

правопорушення, якщо воно продовжує вчинюватися на момент його виявлення або 

(2) з моменту припинення правопорушення, якщо воно припинено на час виявлення.  

На основі системного аналізу відповідних положень конкурентного 

законодавства та судової практики, автором узагальнено ознаки визначення 

правопорушення як разового та триваючого. 

Розділ 5 «Умови застосування заходів господарсько-правової 

відповідальності у сфері конкуренції» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Встановлення умов застосування заходів господарсько-

правової відповідальності у сфері конкуренції» проаналізовано теоретичні підходи 

до визначення умов відповідальності (загальні вимоги, дотримання яких необхідне 

для застосування заходів відповідальності) та уточнено ці умови щодо 

господарсько-правової відповідальності суб’єктів господарювання за 

правопорушення у сфері конкуренції. 

Дисертантом сформульовано два концептуальні підходи дослідження умов 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності: 1) доведено, що при 

кваліфікації дій суб’єкта господарювання як правопорушення у сфері конкуренції 

діє презумпція винної їх поведінки, яка підтверджується певними об’єктивними 

обставинами (характером дій); 2) кількісний склад об’єктивних умов застосування 

заходів господарсько-правової відповідальності залежить від характеру складу 

правопорушення – матеріального чи формального. Стверджується, що на відміну від 

суб’єктивного розуміння вини як інтелектуально-вольового ставлення особи у формі 

умислу або необережності до здійснюваного протиправного діяння і його результату 

в доктрині «поведінкового підходу» вина є формою порушення принципів 

добросовісності (тобто дотримання приписів конкурентного законодавства), 

розумності (тобто інтелектуальна оцінка настання або можливості настання 

негативних наслідків для конкуренції) і справедливості (тобто дія в межах 

загальнодозвільного типу правового регулювання), а також торгових та інших 

чесних звичаїв ділового обороту у сфері господарювання. 

У підрозділі узагальнено засоби і прийоми юридичної техніки формулювання 

матеріального та формального складів правопорушення. 

У підрозділі 5.2 «Протиправність як обов’язкова умова застосування заходів 

господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції: додаткові та 

спеціальні її ознаки»  досліджено сутність та ознаки протиправності. 

Ураховуючи, що протиправність є обов’язковою умовою застосування заходів 

господарсько-правової відповідальності за вчинення правопорушень у сфері 

конкуренції, і зважаючи на презумпцію знання законів дисертант пропонує її 

визначати як дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання, які заборонені 

конкурентним законодавством або такі, що не узгоджуються з його приписам чи 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській (підприємницькій) 

діяльності незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про свою 

протиправну поведінку.  

У підрозділі конкретизовано форми протиправності (дії/бездіяльність) в 

залежності від виду правопорушення у сфері конкуренції та запропоновано критерії 
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для відмежування схожості дій (бездіяльності) суб’єктів від формального 

узгодження дій: «очікуваний результат» та «дослідження структурних передумов 

конкуренції». Дисертант пропонує під поняттям «погоджена конкурентна практика» 

розуміти вчинення суб’єктами господарювання схожих дій (бездіяльність) за умов 

відсутності структурних передумов конкуренції на ринку товару, які призвели чи 

можуть призвести до створення перешкод (обмежень) для ефективної конкуренції, 

та обґрунтовує доцільність його включення до переліку термінів, визначених у ст. 1 

Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Звертається увага, що встановлення та доведення протиправності діяння іноді 

потребує врахування додаткових та спеціальних її ознак. Додаткові ознаки 

протиправності містяться в гіпотезах відповідних норм конкурентного 

законодавства та стосуються, зокрема, умов існування значної конкуренції, 

відсутності об’єктивно виправданих причин, суперечності торговим та іншим 

чесним звичаям у господарській діяльності тощо. Такі ознаки характеризують 

окремі прояви протиправної поведінки в умовах конкуренції. 

Про спеціальні ознаки протиправності законодавець вказує у диспозиції 

правових норм конкурентного законодавства: 1) за ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», це будь-які дії у конкуренції, тобто 

протиправність недобросовісної конкуренції повинна оцінюватися крізь призму 

наявності «конкурентної взаємодії» у відносинах між відповідними суб’єктами 

господарювання; 2) кваліфікація дії (бездіяльності) відповідно до ст. 13 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» − це наявність монопольного 

(домінуючого) становища у суб’єкта господарювання, що водночас є ознакою, яка 

обумовлює його спеціальний статус на ринку – статус монополіста. Спеціальні 

ознаки протиправності поширюються на певний «генеральний» вид 

правопорушення у сфері конкуренції. 

Аргументовано необхідність внести зміни до преамбули та ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у п. 7 ч. 2 ст. 6 та п. 3 ч. 2 

ст. 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції» шляхом заміни слів 

«торгові та інші чесні звичаї» на слова «звичаї ділового обороту».  

У підрозділі 5.3 «Шкідливі наслідки та причинний зв’язок як виняткові умови 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності у сфері конкуренції» 

дисертантом обґрунтовано доцільність використання категорії «шкідливі наслідки» 

на позначення всіх видів негативних наслідків у сфері конкуренції. За характером 

шкідливі наслідки є неоднорідними і поділяються на фактичні та юридичні.  

Завдання чи можливість завдання шкоди у визначених законодавцем випадках 

є різновидом фактичних наслідків майнового (наприклад, виникнення матеріальних 

втрат внаслідок неправомірного збирання комерційної таємниці) та/або немайнового 

характеру (наприклад, обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку). 

Завдання чи можливість завдання наслідків, які негативно позначаються на стані 

конкурентного середовища (за вказівкою законодавця, це недопущення, усунення чи 

обмеження, в тому числі суттєве, конкуренції), охоронюваних законом інтересах 

інших суб’єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів (за 

вказівкою законодавця, це ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи 
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споживачів), діловій репутації суб’єкта господарювання (за вказівкою законодавця, 

це змішування з діяльністю суб’єкта господарювання) та досягненні переваг у 

конкуренції (за вказівкою законодавця, це вплив на наміри осіб щодо придбання 

(замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, 

послуг суб’єкта господарювання), є різновидом юридичних наслідків. 

З урахованням змісту категорії «стан конкурентного середовища» та беручи до 

уваги, що поняття «обмеження конкуренції» є збірним за змістом та родовим за 

призначенням, а також з огляду на оціночність понять «недопущення», «усунення» 

чи «обмеження» конкуренції, обґрунтовано доцільність розглядати їх в межах 

єдиного поняття, а саме − «перешкода (обмеження) для ефективної конкуренції». 

Звертається увага, що причинний зв’язок слід встановлювати з урахуванням 

причинного зв’язку фактів, які призвели чи можуть призвести до настання 

негативних наслідків, в тому числі у формі заподіяння шкоди у сфері конкуренції. 

У висновках наведено теоретичні положення та науково обґрунтовані 

результати в галузі господарського права, які розв’язують важливу науково-

теоретичну проблему вдосконалення державного регулювання відносин конкуренції 

в Україні. На основі аналізу наукової літератури, вивчення і узагальнення практики 

застосування конкурентного законодавства сформульовано такі основні та 

практичні висновки, а саме: 

1. З огляду на виключно економічну сутність конкуренції як об’єкт 

державного регулювання слід розглядати не конкуренцію, а сферу конкуренції: це та 

частина сфери суспільного виробництва в межах товарних ринків (сектор 

економіки), в якій відбувається взаємодія, в тому числі шляхом змагання суб’єктів 

господарювання з метою здобуття ринкових (конкурентних) переваг над іншими 

суб’єктами господарювання. Встановлення її меж потребує врахування (1) виду 

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

(сфера обороту взаємозамінних товарів), (2) умов обороту товарів на ринку (стану 

конкурентного середовища), (3) структури товарного ринку (сукупності кількісних 

та якісних показників стану конкуренції), (4) характеру ринкової взаємодії суб’єктів 

господарювання задля здобуття конкурентних переваг (змагання, природна 

монополія). Для розв’язання суперечностей між економікою та правом межі 

державного впливу на процеси конкуренції повинні визначатися (1) законами 

ринкового механізму (об’єктивна межа) та (2) тими обов’язками, які бере на себе 

держава у цій сфері, – підтримкою та захистом конкуренції (суб’єктивна межа). 

Саме в такий спосіб держава бере на себе відповідальність за стан забезпечення 

ефективного функціонування економіки країни. Водночас рівень державного впливу 

визначається цілями (соціальними, економічними та правовими) державного 

регулювання у сфері конкуренції. 

2. Модель ринкової економіки та визначення ролі держави в економічній сфері 

напряму залежать від ступеня розвитку суспільства, в тому числі тих соціальних 

цінностей, які в ньому сповідуються. Наразі держава повинна відійти від 

конституційної функції «нічного вартового» (забезпечення захисту конкуренції) і 

компенсатора недоліків ринку та бути в ролі ініціатора налагодження соціальних 

партнерських відносин і впорядкувати відносини у сфері конкуренції шляхом її 
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підтримки та захисту. Як суспільна цінність, державна підтримка та захист у сфері 

конкуренції є не тільки суб’єктивним критерієм визначення меж державного впливу, 

але й алгоритмом забезпечення потреб людини та організацій у якісному 

вітчизняному продукті. Гуманістична спрямованість розвитку економіки держави (її 

соціальна орієнтація) в цілому та конкурентного законодавства зокрема надає 

можливість формувати розуміння права як активного регулятора суспільних 

відносин у сфері конкуренції, розкрити значення механізму правового регулювання 

як основної складової механізмів державного регулювання, в тому числі засобу 

вирішення соціально-економічних проблем, серед яких – забезпечення ефективного 

росту економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. Як 

фундаментальна суспільна цінність, право бути учасником добросовісної 

конкуренції (похідне від права на підприємницьку діяльність) є засобом її державної 

підтримки та захисту.  

 3. Ураховуючи відсутність однакових поглядів на формулювання мети 

конкурентного законодавства та багатовекторність її формулювання, вважаємо, що 

єдиною метою конкурентного законодавства є встановлення механізму 

гарантування правового господарського порядку шляхом забезпечення системного 

розвитку економічної конкуренції, підтримки та державного захисту добросовісної 

поведінки учасників ринкової змагальності і, як наслідок – забезпечення прав 

споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості. Дана мета 

конкретизується такими задачами: 1) забезпечення позитивного впливу конкуренції 

на функціонування товарних ринків України (забезпечення конкурентних умов на 

ринку шляхом збалансування процесів саморегулювання та державного їх 

регулювання); 2) оптимізація приватно-публічного регулювання поведінки суб’єктів 

конкурентних відносин; 3) захист інтересів споживачів та суспільства від 

негативних наслідків монополістичної діяльності та проявів недобросовісної 

конкуренції; 4) забезпечення конкурентоспроможності національної економіки; 

5) створення умов для реалізації принципу свободи підприємницької діяльності та 

договору шляхом гарантування реалізації прав і свобод суб’єктів господарювання 

під час здійснення ними конкуренції. 

4. Позитивні зобов’язання держави у сфері конкуренції знаходять втілення у 

виконанні нею обов’язків щодо її підтримки та захисту, що узгоджуються із дією 

презумпції ефективної (правомірної) конкуренції, підґрунтям формулювання та 

запровадження якої слугувала преамбула до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». Їх реалізація передбачає формування ефективного 

правового забезпечення та стимулювання добросовісної ринкової поведінки на 

основі збалансування свободи конкуренції із ринковою владою з метою охорони 

конкурентного середовища та захисту економічно слабкого учасника ринку.  

Виявлення особливостей трансформації позитивних зобов’язань у сфері 

конкуренції потребує ретельного аналізу на загальному, спеціальному та 

інтегрованому рівнях способів чи прийомів досягнення регулюючого впливу норм 

конкурентного законодавства на ринкову поведінку суб’єктів господарювання. 

Результативність трансформації позитивних зобов’язань держави у сфері 

конкуренції знаходить своє відображення у господарсько-правовій відповідальності 
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як засобі державного регулювання відносин у сфері конкуренції. Ціннісні орієнтири 

держави щодо розбудови соціально-орієнтованої ефективної 

конкурентоспроможної економіки країни та формування проконкурентної культури 

у суб’єктів господарювання знайшли своє відображення у позитивній і негативній 

формах відповідальності. Враховуючи, що сутність позитивної відповідальності 

розкривається саме через відповідальне ставлення особи до своїх обов’язків, 

учасники відносин у сфері конкуренції зобов’язані підпорядкувати свою поведінку 

суспільній необхідності і в межах дії презумпції ефективної (правомірної) 

конкуренції виконати вимоги, які, зокрема, пред’являє до них законодавець.  

5. Ефективність здійснення державного регулювання відносин конкуренції 

залежить від наявності механізму втілення правових вимог конкурентного 

законодавства в економічне життя суспільства. Застосування інтегрального 

(інструментального та соціологічного) підходу як особливої методології 

дослідження вказаного механізму надає можливість виділити такі його елементи: 

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

правовідносини у сфері конкуренції (інструментальний підхід); 2) адвокатування 

конкуренції (соціологічний підхід). Ці елементи формують вертикальну структуру 

правового механізму регулювання відносин у конкуренції. Результативність та 

ефективність вертикального блоку структури данного механізму залежить від 

характеру методів та видів принципів правового регулювання, що надає підстави 

для включення їх до данного механізму як опосередкованих елементів. 

«Горизонтальна» структура механізму правового регулювання відносин у 

конкуренції представлена двома блоками, котрі знаходяться у стані взаємозв’язку і 

взаємодії: 1) регулятивний; 2) охоронний. Встановлено, що дія охоронного 

механізму правового регулювання має місце лише для забезпечення соціально-

правових зв’язків позитивного правопорядку в сфері конкуренції за наявності факту 

протиправної поведінки суб’єкта правовідносин. Для регулятивного ж блоку 

механізму правового регулювання відносин у сфері конкуренції характерним є 

застосування тих норм матеріального права, в яких закріплені бажані для держави 

моделі ринкової поведінки. 

6. Встановлені у конкурентному законодавстві адміністративно-господарські 

санкції є неоднорідними. За ознаками присутності заходів відповідальності чи 

заходів захисту запропоновані критерії умовного їх згрупування: 

1) адміністративно-господарські санкції, в яких закладені заходи майнового впливу 

штрафного (конфіскаційного) характеру: а) сплата адміністративно-господарського 

штрафу; б) вилучення незаконно одержаного прибутку (заходи господарсько-

правової відповідальності у сфері конкуренції); 2) адміністративно-господарські 

санкції, в яких закладені заходи організаційного впливу на діяльність особи з метою 

повного усунення причин вчиненого правопорушення: а) примусовий поділ суб’єкта 

господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку; 

б) вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів 

іншого суб’єкта господарювання; в) спростування неправдивих, неточних або 

неповних відомостей (заходи захисту у сфері конкуренції). З метою повного 

усунення причин вчинення правопорушень у сфері конкуренції можуть 
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застосовуватися й інші адміністративно-господарські санкції (заходи захисту), про 

які прямо чи опосередковано зазначається у конкурентному законодавстві, − 

ліквідація суб’єкта господарювання (скасування державної реєстрації), блокування 

цінних паперів, анулювання ліцензій чи припинення операцій, пов’язаних із 

зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання. Останню групу 

санкцій пропонується позначати терміном «організаційні заходи адміністративно-

господарського характеру».  

7. Для цілей правозастосовної практики автором пропонується умови 

застосування заходів господарсько-правової відповідальності у конкуренції умовно 

поділити на позитивні та негативні. Під позитивними умовами слід розуміти 

об’єктивні умови застосування відповідальності, котрі є предметом обов’язкового 

виявлення та встановлення антимонопольними органами. Ураховуючи, що 

протиправність є такою обов’язковою умовою, методологія встановлення 

об’єктивних умов ґрунтується на розмежуванні формальних та матеріальних складів 

правопорушень у конкуренції. Для останніх характерним є застосування критерію 

«очікуваного результату», а отже встановлення причинного зв’язку фактів, які 

призвели чи можуть призвести до настання негативних наслідків, в тому числі у 

формі заподіяння шкоди.  

Під негативними умовами слід розуміти ті умови, котрі не є безпосереднім 

предметом доказування (вина) антимонопольними органами, але існування яких має 

вираз у формі законодавчо встановленої презумпції винної поведінки у сфері 

конкуренції. Керуючись доктриною об’єктивного (поведінкового) підходу до 

розуміння вини, для звільнення від господарсько-правової відповідальності суб’єкт 

господарювання повинен спростувати наявність позитивних умов відповідальності. 

8. Сформульовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного 

законодавства (ст. 42 Конституції України, ст. 1, ст. 20, ст. 25 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», ст. 1, ст. 6, ст. 8, ст. 13, ст. 15, ст. 42, ст. 55 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», преамбули та ст. 1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 4, ст. 10 ГК України, 

ст. 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»), 

доповнень до Законів України «Про захист економічної конкуренції» статтею 55
1 

«Вилучення незаконно одержаного прибутку» та «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» статтею 24
1
 «Вилучення незаконно одержаного прибутку», 

викладення в новій редакції статті 18 «Державна підтримка та захист у сфері 

конкуренції» ГК України, а також виключення із ГК України Глави 3 «Обмеження 

монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної 

конкуренції» (статті 25–41) та Глави 28 «Відповідальність суб’єктів 

господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства 

(статті 251–257). 
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Корчак Н.М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні 

(господарсько-правовий аспект). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. − Київ, 

2015. 
Дисертація присвячена дослідженню господарсько-правових аспектів 

державного регулювання відносин конкуренції в Україні. У роботі запропоновано 

доктринальні підходи до визначення поняття «сфера конкуренції», «державна 

підтримка та захист у сфері конкуренції». Досліджено роль держави в процесах 

забезпечення формування конкурентного середовища як гаранта підтримки та 

захисту добросовісної конкуренції. Уточнено цільове призначення сучасного 

конкурентного законодавства України та конкретизовано його завдання. 

Запропоновано методологічний інструментарій регулювання відносин у сфері 

конкуренції та теоретичну модель механізму правового регулювання відносин у 

сфері конкуренції як основної складової механізму державного регулювання в 

цілому.  

З’ясовано взаємозв’язок і взаємодію позитивної та негативної господарсько-

правової відповідальності у сфері конкуренції та запропоновано широке та вузьке 

розуміння підстав її виникнення. Доопрацьовано визначення поняття та 

удосконалено класифікацію правопорушень у сфері конкуренції. Визначено критерії 

розмежування заходів захисту та заходів господарсько-правової відповідальності у 

сфері конкуренції. Конкретизовано умови застосування заходів господарсько-

правової відповідальності у сфері конкуренції шляхом їх поділу на обов’язкові та 

виняткові. Підготовлено обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення правового 

регулювання відносин конкуренції в Україні. 

Ключові слова: економічна конкуренція, сфера конкуренції, державне 

регулювання, межа втручання, обов’язки держави, суспільний інтерес, конкурентне 

законодавство, конкурентні відносини, правопорушення у сфері конкуренції 

підстави господарсько-правової відповідальності, умови господарсько-правової 

відповідальності.  
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Корчак Н.Н. Государственное регулирование отношений конкуренции в 

Украине (хозяйственно-правовой аспект). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.04 − хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. 

− Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. − 

Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию хозяйственно-правовых аспектов 

государственного регулирования отношений конкуренции в Украине. В работе 
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предложены доктринальные подходы к определению понятий «сфера конкуренции» 

как непосредственному объекту государственного регулирования и 

«государственная поддержка и защита в сфере конкуренции» для обозначения роли 

государства в процессах обеспечения формирования конкурентной среды. 

Обоснованно, что непосредственно пределы государственного регулирующего 

влияния должны определяться теми обязанностями, которые берет на себя 

государство в сфере конкуренции – поддержкой и ее защитой. Сделан вывод, что 

именно таким образом государство берет на себя ответственность за состояние 

обеспечения эффективного функционирования экономики страны на основе 

развития конкурентных отношений, за внедрение добросовестных принципов в 

конкуренции. 

Особое внимание в диссертации уделено исследованию целевого назначения 

конкурентного законодательства в современных условиях хозяйствования. По 

мнению автора, целью конкурентного законодательства является не защита 

конкуренции, не повышение благосостояния потребителя или эффективности 

экономики, а установление механизма гарантирования правового хозяйственного 

порядка путем обеспечения системного развития экономической конкуренции в 

целом. Аргументирована позиция, что в пределах действия норм конкурентного 

законодательства происходит защита прав не отдельного потребителя, а 

определенной группы конечных потребителей, которые олицетворяют в своей 

совокупности имплементированные в правила игры публичные интересы 

государства. 

При исследовании механизма правового регулирования отношений 

конкуренции автор приходит к выводу, что действие охранительной части такого 

механизма имеет место лишь для обеспечения социально-правовых связей 

позитивного правопорядка в сфере конкуренции при наличии факта 

противоправного поведения субъекта хозяйствования. Для регулятивного блока 

механизма правового регулирования характерно применение тех норм 

материального права, в которых закреплены желаемые для государства модели 

рыночного поведения. 

Исследованы взаимосвязь и взаимодействие положительной и отрицательной 

хозяйственно-правовой ответственности в сфере конкуренции. Усовершенствована 

классификация правонарушений в сфере конкуренции с учетом типа рыночного 

поведения, характера нарушенных интересов и процедурных особенностей 

совершения конкретных действий, а также в зависимости от соблюдения 

субъектами хозяйствования, органами административно-хозяйственного управления 

и контроля требований конкурентного законодательства и характера 

продолжительности правонарушения. Предложены критерии разграничения мер 

защиты и мер хозяйственно-правовой ответственности в сфере конкуренции.  

Доработано определение понятия «правонарушение в сфере конкуренции» с 

уточнением объекта посягательства – установленный государством правопорядок в 

сфере хозяйствования. Проанализированы теоретические подходы к понятию и 

определению условий хозяйственно-правовой ответственности в сфере 

конкуренции, конкретизировано содержание отдельных условий применения такой 



37 
 

ответственности путем их деления на обязательные и исключительные. 

Обосновывается, что применение мер ответственности за нарушение конкурентного 

законодательства тесно связано с установлением вины правонарушителя. С учетом 

указанных в конкурентном законодательстве объективных обстоятельств действует 

презумпция виновного поведения участником процесса конкуренции. В отличии от 

субъективного понимания вины в доктрине «поведенческого подхода» вина есть 

формой нарушения принципов добросовестности, разумности и справедливости 

участников процесса конкуренции, а также торговых и честных обычаев делового 

оборота в сфере хозяйствования. 

Исследованы вопросы теории и практики применения норм конкурентного 

законодательства. Подготовлены обоснованные предложения по 

совершенствованию правового регулирования отношений конкуренции в Украине. 

Ключевые слова: экономическая конкуренция, сфера конкуренции, 

государственное регулирование, предел вмешательства, обязанности государства, 

общественный интерес, конкурентное законодательство, конкурентные отношения, 

правонарушения в сфере конкуренции, основания хозяйственно-правовой 

ответственности, условия хозяйственно-правовой ответственности. 
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University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation is dedicated to the investigation of economic and legal aspects of 

state regulation of competitive relations in Ukraine. The paper presents doctrinal 

approaches to the definition of "field of competition", "state support and protection in the 

field of competition." The role of the state in providing the development of a competitive 

environment as a guarantor of the promotion and protection of fair competition has been 

investigated. The purpose of modern competition laws of Ukraine and its specified task 

have been specified. Methodological tools of regulation relations in the field of 

competition and a theoretical model of the mechanism of legal regulation of relations in 

the field of competition as a core component of the mechanism of state regulation in 

general have been proposed. 

The interrelation and interaction of positive and negative economic and legal 

liability in the field competition has been revealed and offered a broad and narrow 

understanding of reasons for its occurrence. The definition has been revised and 

classification of delicts in the field of competition has been improved. The criteria of 

differentiation of protection measures and measures of economic and legal responsibility 

in the field of competition have been defined. The terms of application of economic and 

legal liability in the field of competition by the mean of their division into obligatory and 

exclusive have been specified. Reasonable proposals to improve regulation of competitive 

relations in Ukraine have been proposed. 
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