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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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, 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 
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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 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, 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 
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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: 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;  

- 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; 
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- 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; 

- 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.  
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Системно-функціональний та метод системного аналізу при використанні 

міждисциплінарного методу пізнання дали змогу систематизувати доктринальні 

підходи до ролі правового конкуренції в 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. 

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 
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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 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 рр.) 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; 

- 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;  
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- 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, 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;  
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- запропоновано виокремити договірну та інституційну форми залучення 

України до міжнародно-правового співробітництва з державами та міжнародними 

організаціями в сфері захисту конкуренції; 

- 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 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; 
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- 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 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 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 
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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 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 82 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації; охарактеризовано стан 

її дослідження в юридичній літературі, вказано на зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами і темами; сформульовано мету і завдання дослідження; об’єкт 

та предмет; характеризуються використані в роботі методи; сформульовано наукову 

новизну одержаних результатів та розкрито практичне їх значення, а також надано 

інформацію про апробацію результатів дисертації та публікації за темою 

дослідження, про структуру та обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні та історичні засади правового 

регулювання конкуренції», що складається з чотирьох підрозділів, окреслюються 

основні теоретико-методологічні аспекти поняття конкуренції, надається історичний 

аналіз становлення норм, що регулюють конкуренцію, в національних 

правопорядках та міжнародному праві та висвітлюються основні тенденції розвитку 

регулювання цих відносин.  

У підрозділі 1.1 – «Поняття конкуренції та її правил в системах державного 

та світового господарства» – досліджуються теоретичні аспекти поняття 

конкуренції та його тлумачення. Виокремлено структурний, поведінковий, 

функціональний та комплексний підходи в теорії визначення ролі права в 

регулюванні конкурентних відносин на ринку. У цьому зв’язку було досліджено 

взаємозв’язок правових регуляторів з економічними (ринковими) механізмами 

управління. Встановлено, що сама конкурентна боротьба може набувати різних 

форм – дозволених та недозволених. Запропоновано розглядати конкуренцію у 

вузькому її розумінні, яке полягає в тому, що вона являє собою форми змагальності, 

обумовлені в законодавстві.  

У підрозділі наголошується на наявності відмінної риси в теоретичних 

обґрунтуваннях правил конкуренції, яка полягає в тому, що за умов функціонування 

різних юрисдикцій цілі та завдання правових засад регулювання конкуренції 

різняться. Так, встановлено, що законодавство про конкуренцію ЄС має на меті 

захист прав споживачів, в той час як американське та японське законодавство – 

захист конкуренції як такої; австралійське законодавство про конкуренцію 

характеризується тим, що воно спрямоване на захист малого виробника, у зв’язку із 

цим наголос переноситься на необхідність регулювання бар’єрів для виходу на 

ринок. 

Дисертант пропонує виділити два рівні досягнення умов добросовісної 

конкуренції – мікроекономічний (за рахунок створення державно-правових 

механізмів регулювання конкуренції) та макроекономічний (за рахунок появи 

міжнародно-правових форм регулювання відносин у сфері конкуренції).  

У підрозділі 1.2 – «Міждисциплінарні теоретико-методологічні засади 

правового регулювання відносин конкуренції» – проводиться міждисциплінарне 

економіко-правове дослідження ролі конкуренції в різних економіко-правових 

течіях, які панували наприкінці ХІХ ст. та в ХХ ст. Простежено зміну поглядів від 

класичного лібералізму, кейнсіанства до неолібералізму з точки зору відношення до 

державного регулювання конкуренції на ринку. 

Дисертант відзначає, що одночасно розвивалися лише два напрями економіко-

правової думки, об’єктом якої стала роль держави в регулюванні економіки. 
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Представники кейнсіанства виходили з обґрунтування необхідності активного 

державного втручання в ринкові процеси. На противагу їм розвивались ідеї 

неолібералізму, представники якого обґрунтовують ідею свободи конкурентної 

боротьби на ринку без активної участі держави. Однією з умов досягнення 

економічної ефективності представники неолібералізму вважали існування 

добросовісної конкуренції. 

Автор наголошує на відмінності факторів, під впливом яких розвивалися 

зазначені ідеї. Так, кейнсіанство є обґрунтованим для умов антикризової 

економічної політики, а ліберальні течії були поширені на етапах росту та 

стабілізації ринкових показників. Під час простеження тенденції розвитку 

теоретичних поглядів на розвиток державного втручання в конкурентний стан ринку 

дисертант звертає увагу на доктрину, представлену Нобелівським лауреатом 2014 р. 

Жаном Тіролем, який, з одного боку, є прихильником вільної конкуренції, а з 

іншого – наголошує на необхідності державного контролю над правилами вільної 

конкуренції в умовах монополістичного ринку.  

Встановлено, що теоретичним підґрунтям для формування конкурентного 

порядку європейських країн та правового порядку конкуренції в ЄС стала доктрина 

ордолібералізму. Стрижнем ордолібералізму було поєднання економічної свободи та 

невтручання держави в економіку з принципами соціальної справедливості. 

Підрозділ 1.3 – «Розвиток нормативно-правового закріплення регулювання 

конкуренції» – присвячений дослідженню історичних витоків законодавчого 

закріплення норм конкуренції в національних правопорядках держав та на 

міжнародно-правовому рівні.  

У роботі систематизовано періодизацію становлення національного 

регулювання відносин конкуренції. Перші поодинокі національні норми почали 

з’являтися ще в стародавні часи. Найбільш ранні записи належать до часів римських 

законодавців, які намагалися контролювати коливання цін та боротися з 

недобросовісними торговими практиками. Тільки від ХІХ ст. розпочинається етап 

системного формування правових норм, які регулюють конкуренцію. Автор 

пропонує вважати точкою відліку для вказаного етапу прийняття в США Акта 

Шермана 1890 р., з якого почалася правозастосовна діяльність відповідних органів. 

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

Канади, ухвалений у 1889 р., однак систему його застосування було розроблено 

набагато пізніше за Акт Шермана в США. Акт Шермана зі всіма додатковими 

актами є основою зародження та сучасного функціонування американської системи 

антимонопольного регулювання, яка значно відрізняється від європейської за своїм 

змістом, спрямованістю, які, в свою чергу, характеризуються різними передумовами 

їх формування. 

Проаналізовано прийняті у ХІХ ст. законодавчі акти Австрії, Франції, Іспанії, 

Італії, Німеччини, Бразилії, Канади, Японії, Австралії, Нової Зеландії тощо, 

дослідження яких дало дисертантові можливість виділити дві основні моделі 

регулювання цих відносин – європейську та американську. Обидві передбачають 

створення спеціальних адміністративних відомств, уповноважених у сфері ринків, 

економіки, захисту конкуренції. Однак, якщо американська система більший акцент 

робить на заборону монополій, то європейська система спочатку формувалась як 
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система контролю за ринковими об’єднаннями. В американській моделі 

антитрестівське законодавство спрямоване на заборону монополій, основними 

принципами якого стають «принцип заборони» та «принцип розумного підходу». У 

європейській моделі законодавство, що забезпечує контроль за монополіями, 

спрямоване на боротьбу зі зловживаннями монополістичного характеру, співіснує із 

законодавством про недобросовісну конкуренцію. 

Автор встановив, що початок міжнародно-правового регулювання 

антимонопольної політики належить до першої половини XX ст. Серед перших 

спроб міжнародно-правового регулювання конкуренції дисертант досліджує 

резолюцію, присвячену проблемам картелів, трестів та інших об’єднань 

підприємців, прийняту 1930 р. в Лондоні в рамках XXVI Європейської конференції 

Міжпарламентського союзу; Гаванську хартію 1948 р. і проект статуту Міжнародної 

організації торгівлі. Простежено регулювання конкуренції на світовому ринку в 

рамках ЮНКТАД, ОЕСР, починаючи від середини 70-х рр. ХХ ст. Вже з кінця 1990-

х рр. ХХ ст. антимонопольна політика стає елементом міжнародних економічних 

відносин de facto, про що свідчить поява двосторонніх угод про співпрацю у сфері 

захисту конкуренції. У цьому зв’язку проаналізовано двосторонні спеціалізовані 

угоди про конкуренцію, укладені між США та ЄС (1991 р.), між США та Японією 

(1999 р.), між ЄС та Канадою (1999 р.) та Японією (2003 р.) тощо. Початок ХХІ ст. 

ознаменувався сплеском укладання двосторонніх міжнародних угод у цій сфері 

(зокрема, між ЄС та США, Канадою, Японією, Республікою Корея та Бразилією 

тощо).  

У підрозділі 1.4 – «Тенденції розвитку норм, що регулюють конкуренцію: 

співвідношення та консолідація національного та міжнародного правового 

регулювання» – виокремлюються новітні перспективи розвитку міжнародно-

правового регулювання конкуренції, формування та подальшого розвитку правил 

конкуренції в ЄС і поширення їх на треті країни.  

Автор підтверджує, що умови лібералізації торгівлі та усунення бар’єрів для 

торгівлі, запроваджувані державами, призводять до необхідності створення 

ефективного конкурентного середовища для реалізації відповідних торговельних 

режимів. У сучасних умовах транснаціоналізації торгівлі спостерігається 

конвергенція національних правових конкурентних середовищ за допомогою 

укладання міжнародних угод та включення до них спеціальних положень щодо 

регулювання конкуренції. Показово, що торговельні угоди виводять конкурентні 

зобов’язання з механізму розв’язання спорів, і це зумовлює неможливість 

оскарження їх та неможливість відносити питання щодо порушення конкуренції до 

компетенції спільних органів, створених на основі угоди.  

Виявлено чотири основні тенденції, які спостерігаються у світі в сфері розвитку 

антимонопольної політики. Перша тенденція полягає  в поширенні антимонопольної 

політики на рівень міжнародно-правового регулювання, що пов’язано із 

заснуванням у 2001 р. Міжнародної мережі з питань конкуренції (ММК). Головною 

її метою стає зміцнення співробітництва та поступове зближення в першу чергу 

правозастосовної діяльності різних конкурентних відомств, які входять до її складу, 

з метою формування послідовності винесених рішень та можливого подолання 

конфліктів юрисдикцій. На тлі неготовності держав до уніфікації норм конкуренції 
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діяльність ММК за рахунок рекомендаційності прийнятих нею рішень стає зручним 

фундаментом для поглиблення координації національних юрисдикцій. Другою 

тенденцією розвитку антимонопольної політики є поступовий процес вироблення 

національних норм, які передбачають підвищену відповідальність за картельну 

діяльність. Також на порядку денному міжнародних організацій стоїть питання 

можливої гармонізації національних норм стосовно контролю за концентраціями. 

Третя тенденція розвитку антимонопольної політики в основному зводиться до 

контролю та моніторингу над спробами державного втручання в ринкові механізми і 

надання певних  переваг. Означена тенденція була поширена в першу чергу в ЄС , 

проте ці норми набувають поширення в національних правопорядках третіх країн. 

Четверта тенденція розвитку антимонопольної політики полягає в тому, що політика 

конкуренції почала розглядатися з погляду захисту права людини на добросовісну 

конкуренцію на ринку. В основному це є проявом соціальної спрямованості 

державної політики, що підтверджує основну ідею ордолібералізму.  

У другому розділі – «Розвиток права Європейського Союзу в сфері 

регулювання відносин конкуренції на внутрішньому ринку», що складається з 

трьох підрозділів, висвітлено історичні фази становлення правил конкуренції в ЄС 

та новітні тенденції розвитку правозастосовної практики інститутів ЄС у 

встановленні правового порядку конкуренції ЄС.  

У підрозділі 2.1 – «Еволюція становлення та розвитку правового регулювання 

конкуренції в Європейському Союзі» – досліджено динаміку розвитку 

правозастосовної практики інститутів ЄС. Відзначено, що за відсутності змін 

матеріального змісту норм установчих договорів ЄС у сфері регулювання 

конкуренції протягом всього періоду їхнього існування, відбулася реформа 

конкурентного регулювання внутрішнього ринку ЄС.  

Дисертант пропонує виділити три основні фази еволюції розвитку правового 

регулювання конкуренції в Євросоюзі. Перша фаза (засновницька) характеризується 

етапом формування норм конкуренції в Євросоюзі. Політика конкуренції ЄС 

характеризувалась яскраво вираженою тенденцією до надмірного контролю та 

управління з боку Комісії. Це простежувалось у прийнятому ще в 1962 р. Регламенті 

№ 17, відповідно до якого Комісія мала надзвичайно істотні централізовані 

повноваження щодо застосування нинішньої ст. 101 ДФЄС. Друга фаза еволюції 

пов’язана з необхідністю переосмислення правозастосовної діяльності Комісії ЄС, 

яка ініціювала прийняття регламентів про блокові виключення, які б 

уможливлювали вчинення певних правочинів, в яких вона не вбачає викривлення 

конкуренції. Також ця фаза стала центральною в процесі отримання повноважень 

Комісією ЄС щодо контролю за концентраціями, які впливають на внутрішній ринок 

ЄС. Третя фаза еволюції права конкуренції ЄС стає найскладнішою, в якій 

спостерігаються найбільш кардинальні зміни правозастосування. Всі аспекти 

реформування системи повноважень Комісії в сфері надання виключень із 

заборонених дій пов’язані, перш за все, з необхідністю перерозподілу повноважень 

Комісії та національних органів. У зв’язку з цим Регламент 1/2003 впровадив 

механізм прямого застосування системи виключень п.3 ст. 101 ДФЄС (directly 

applicable exception system). Таким чином, відстежено трансформацію 

централізованого контролю до уніфікованої децентралізованої системи застосування 
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правил конкуренції. Дисертант відзначає, що видозміна правозастосування норм 

щодо захисту конкуренції стала результатом посилення диспозитивного правового 

регулювання конкуренції. 

Підрозділ 2.2 – «Генеза галузі права конкуренції Європейського Союзу» – 

присвячений обґрунтуванню виділення окремої сфери регулювання відносин у праві 

ЄС.  

Сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з конкуренцією 

на ринку, та які визначають повноваження інститутів ЄС, дають змогу прийти до 

висновку: у праві ЄС існує відносно самостійна сукупність норм права, що 

регулюють однорідну сферу суспільних відносин і мають властивий для них режим 

правового регулювання. Таким чином, сукупність норм права ЄС, які регулюють 

відносини в сфері конкуренції, можна визначити як право конкуренції ЄС. 

Предметом правового регулювання виступають суспільні відносини суб’єктів права 

ЄС щодо недопущення викривлення або обмеження конкуренції на внутрішньому 

ринку ЄС. Норми права ЄС щодо регулювання конкуренції можуть бути застосовані 

до підприємств третіх країн. Способами правового регулювання виступають 

дозволи, зобов’язання, заборони та рекомендації, що їх інститути ЄС вповноважені 

приймати в межах своїх повноважень. Основними методами правового регулювання 

в праві конкуренції виступають імперативний та рекомендаційний.  

У підрозділі 2.3 – «Основні теоретико-практичні концепції права конкуренції 

ЄС» – досліджені такі основоположні концепції, як «ринок», «угода», «рішення 

асоціацій», «узгоджена практика», «підприємство» та доктрина єдиного 

економічного суб’єкта господарювання через призму доктрини та практики їх 

реалізації інститутами ЄС, зокрема, судовою практикою.  

Базуючись на міждисциплінарних теоретичних дослідженнях, було виділено 

ринок досконалої (довершеної) конкуренції; ринок монополістичної конкуренції; 

ринок олігополії; ринок абсолютної монополії. Доведено, що для практики 

застосування юридичних норм, які регулюють конкуренцію, вихідним є визначення 

поняття «відповідний ринок» (relevant market). У зв’язку з цим досліджено його 

різновиди: відповідний географічний, товарний та часовий ринки.  

Для ефективного застосування правил конкуренції необхідним видається 

з’ясування поняття антиконкурентного діяння на ринку та виділення форм таких 

діянь. У зв’язку з цим автор проводить аналіз таких концепцій, як «угода», «рішення 

асоціацій» та «узгоджена практика» (concerted practice) в правозастосовній практиці 

ЄС.  

Концепція поняття «підприємство» (undertaking) в праві ЄС не тільки уособлює 

в собі формально юридичні критерії для відокремлення певного суб’єкта 

господарювання, а й стає вихідною категорією для аналізу його економічної 

діяльності. Простежено розвиток становлення та розвитку концепції єдиного 

економічного суб’єкта господарювання, яка була відтворена завдяки судовій 

практиці в ЄС. Визначаючи групу компаній як єдиний суб’єкт господарювання, 

інститути ЄС (зокрема Комісія та Суд ЄС) охоплюють реальну структуру влади 

самого суб’єкта порушення, а не тільки визначають його з формально юридичного 

погляду. 



18 

У третьому розділі – «Особливості правового регулювання конкуренції в 

Європейському Союзі», що складається з трьох підрозділів, виокремлено та 

досліджено принципи та джерела правового регулювання конкуренції в ЄС, а також 

проаналізовано роль конкуренції у функціонуванні внутрішнього ринку й 

простежено тенденції її видозміни.  

У підрозділі 3.1 – «Основні принципи правового регулювання конкуренції в ЄС» – 

представлено системний аналіз принципів правового регулювання відносин 

конкуренції в Євросоюзі. Автор пропонує виділяти такі принципи: заборони 

антиконкурентної поведінки як приватних, так і державних підприємств; заборони 

зловживання домінуючим становищем у межах внутрішнього ринку ЄС; контролю 

за концентраціями в ЄС; 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; 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.  

Представлено еволюційний аналіз принципу екстериторіального застосування 

правил конкуренції ЄС, джерелом якого є американський «принцип оцінки 

наслідків» (effects principle). Поширюючи юрисдикцію ЄС на нерезидентів, 

інститути ЄС широко використовують «доктрину впливу» (наприклад, у справах 

Dyestuffs 1972 р., Wood Pulp 1993 р., Boeing/McDonnel 1997 р., Intel 2009 р., Microsoft 

2012 р., а також під час розслідування проти «Газпрому», розпочате 2012 р.).  

У підрозділі 3.2 – «Характеристика джерел права конкуренції ЄС» – 

відзначено, що норми права Євросоюзу, які регулюють його виключну компетенцію 

у встановленні правил конкуренції, необхідних для функціонування внутрішнього 

ринку, містяться як в установчих договорах, так і в актах інститутів ЄС. Дисертант 

виділив та проаналізував: систему установчих договорів в сфері регулювання 

конкуренції (ст.ст. 3, 101-109 та 119 ДФЄС, Протокол №27); систему актів 

інститутів ЄС в сфері захисту конкуренції, які своєю чергою поділяються на акти 

обов’язкового (регламенти, ухвалені з метою імплементації норм установчих 

договорів ЄС) та рекомендаційного характеру (повідомлення, керівні настанови, 

рекомендації, білі книги); судові рішення, які відіграють важливу роль у становленні 

та розвитку конкурентного права Євросоюзу; міжнародні угоди ЄС з третіми 

країнами, які поділяються на спеціальні міжнародні угоди в сфері захисту 

конкуренції (зокрема, з США 1995 та 1998 р., Мексикою 1998 р., Канадою 1999 р., 

Кореєю 2009 р., Японією 2003 р., Швейцарією 2014 р.) та спеціальні положення про 

конкуренцію, включені в торговельні міжнародні угоди; акти органів 

співробітництва, створені на підставі таких угод. 

У роботі особливо відзначено, що право конкуренції ЄС характеризується 

досить активною практикою прийняття та застосування актів м’якого права (soft 

law). Наголошується, що такі документи Комісії хоча й не є обов’язковими до 

виконання та мають рекомендаційний характер, однак відіграють важливу роль у 

практиці застосуванні правил конкуренції Судом ЄС, національними судами та 

органами.  
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У підрозділі 3.3 – «Роль правового регулювання конкуренції на внутрішньому 

ринку ЄС» – розглядаються процеси лібералізації у внутрішньому ринку ЄС з точки 

зору можливості встановлення/ліквідації обмежень у торгівлі. 

Дисертант зазначає, що ЄС ставить за мету не просто зниження (послаблення), 

але й повну ліквідацію всіх бар’єрів у торгівлі, стимулюючи тим самим повну 

лібералізацію. Однак, винятки із заборон прямої та непрямої дискримінації (ст. 110 

ДФЄС), нефіскальних обмежувальних заходів (ст. 36 ДФЄС) зумовлюють 

правомірність обмеження лібералізації торгівлі на внутрішньому ринку. Для 

дослідження ролі конкуренції у внутрішньому ринку проводиться аналіз 

забезпечення лібералізованого режиму вільного руху товарів, що передбачає 

заборону фіскальних та нефіскальних обмежень. Задля встановлення ролі 

конкуренції при характеристиці дискримінаційних технічних та фізичних торгових 

бар’єрів (ст.ст. 34-36 ДФЄС) аналізується судова практика.  

Розгляд Судом ЄС питань щодо національної політики ціноутворення як 

заходів, що обмежують вільний рух товарів в ЄС, був характерним на ранніх стадіях 

процесів інтеграції, а саме до 1990-х років, що відображено у застосуванні 

Дассонвільської формули, відповідно до якої тлумачилися бар’єри в торгівлі, які 

мають дію, еквівалентну кількісним обмеженням. Формула Кек, яку було пізніше 

розроблено Судом ЄС в результаті справи Keck and Mithouard, передбачає, що 

положення щодо національного ціноутворення не є заходами у світлі ст. 34 ДФЄС й 

не є перепоною у взаємній торгівлі між державами-членами.  

Дисертант аргументовано стверджує, що практика встановлення обмежень у 

торгівлі на внутрішньому ринку змінює акценти в своєму доведенні у бік дедалі 

більшої ролі конкуренції на внутрішньому ринку. На сучасному етапі розвитку 

внутрішнього ринку ЄС 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.  

Розділ четвертий – «Режими антиконкурентної поведінки суб’єктів 

господарювання в праві Європейського Союзі», що складається з п’яти 

підрозділів, присвячений аналізу матеріальних та процесуальних норм права ЄС, які 

встановлюють межі між забороненими антиконкурентними угодами та винятками із 

заборон, регулюють типи та форми зловживань домінуючим становищем. 

У підрозділі 4.1 – «Загальна характеристика правових режимів 

антиконкурентної поведінки» – зазначається, що правовий режим дотримання норм 

конкуренції передбачає певний порядок правового регулювання, який 

забезпечується через особливе поєднання способів, методів і типів правового 

регулювання. За своєю суттю режим антиконкурентних дій виражається в критеріях 

заборонених дій підприємств на внутрішньому ринку ЄС.  

У науковий обіг вводиться поняття «режиму антиконкурентних дій», під яким 

розуміється заборонені наднаціональними нормами діяння підприємств на ринку, 

що можуть передбачати можливість запровадження виключень з цих заборон. При 

цьому винятки відповідно до реформованої інституційної структури у сфері 

конкуренції можуть застосовуватися самими підприємствами на підставі критеріїв, 
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які встановлені в п.3 ст. 101 ДФЄС, у спеціальних регламентах про блокові 

виключення та на основі судової практики.  

Обґрунтовується, що режими антиконкункурентної поведінки на ринку мають 

два основні складники, які зумовлені природою та характером самих діянь на ринку. 

По-перше, ця поведінка може бути результатом укладання угод між підприємствами 

на ринку (режим антиконкурентних угод). По-друге, якщо антиконкурентна 

поведінка викликана не двосторонніми/багатосторонніми діями суб’єктів, а 

походить від факту домінування на ринку, така поведінка набуває юридичного 

статусу зловживання домінуючим становищем. На практиці цей розподіл складників 

режимів антиконкурентної поведінки впливає на юридичну кваліфікацію 

відповідних діянь. Так, якщо в першому випадку застосовується ст. 101 ДФЄС, то в 

другому випадку – ст. 102 ДФЄС.  

При аналізі правового режиму антиконкурентних угод було визначено два 

основні його критерії. По-перше, критерії, яким відповідає угода, що буде підпадати 

під заборону з боку наднаціональних механізмів (правовий режим вертикальних та 

горизонтальних угод). По-друге, це критерії, які дозволяють угоді подолати 

встановлену заборону з огляду на соціально-економічні переваги (винятки із 

заборон для відповідних типів угод). Встановлено, що для характеристики угод в 

судовій практиці ЄС склалася концепція антиконкурентності їх мети та наслідків. 

Практичний аспект аналізу мети та наслідків угоди полягає в тому, що якщо угода 

має антиконкурентну мету, Комісія ЄС не повинна докладно доводити існування 

антиконкурентного наслідку, що неодноразово було підтримано Судом ЄС. 

Підрозділ 4.2 – «Вертикальні угоди: поняття, загальна характеристика, 

типологія та винятки із заборон» – присвячений встановленню типології 

вертикальних угод, дослідженню їхнього правового режиму та режимів 

застосування «блокових» виключень зі встановлених заборон.  

Відзначається, що, як свідчить практика, вертикальні угоди в більшості 

випадків мають більше позитивних наслідків, ніж негативних. Дисертант дослідив 

основні типи вертикальних угод: ексклюзивні дистриб’юторські угоди, угоди 

ексклюзивного постачання, вибіркові дистриб’юторські угоди і франчайзингові 

угоди. На підставі дослідження судової практики було сформульовано основні їх 

характеристики та виокремлено відмінні риси.  

Для дослідження правомірності вертикальних угод в ЄС досліджено режим 

«блокових» виключень, що встановлюється Регламентом 330/2010 від 20 квітня 

2010 р. щодо застосування п.3 ст. 101 ДФЄС до категорій вертикальних угод та 

узгодженої практики з терміном його дії до 2022 р. Узагальнено критерії 

застосування до вертикальних угод, які передбачають аналіз долі відповідного 

ринку учасників угоди, та матеріальний аспект угод з метою застосування до них 

режиму виключень із заборон. Відзначено, що Регламент 330/2010 містить дві групи 

умов, які внеможливлюють надання виключення для угод: умови щодо фіксування 

умов продажу та зобов’язання відмови від конкуренції. В практиці інститутів ЄС 

відображено існування двох основних клаузул, які може бути вміщено в угоду між 

суб’єктами господарювання: застереження про відмову від здійснення конкуренції 

(non competition clause) та зобов’язання не конкурувати (non-compete obligation).  
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У підрозділі 4.3 – «Горизонтальні угоди: поняття, загальна характеристика, 

типологія та винятки із заборон» – досліджуються основні відмінні риси 

горизонтальних угод, аналізується практика їх укладання та їхня юридична 

кваліфікація, а також критерії застосування режиму винятків із заборон. 

Відзначено, що горизонтальні угоди можуть складати потенційну серйозну 

загрозу для існування економічної конкуренції. Доведено, що створення спільних 

підприємств з метою кооперації (full function joint venture) не може розглядатися як 

горизонтальна угода, з огляду на їхній вплив на структурну організацію ринку. 

Створення такої форми співпраці та її правовий режим розглядається в світлі 

контролю за концентраціями.  

Представлено основні типи горизонтальних угод: жорсткі картелі (угоди про 

фіксовані ціни, про поділ ринку, щодо обмеження виробництва або контролю за 

виробництвом), угоди про кооперацію (угоди про науково-дослідну діяльність (R&D 

agreements), угоди про спеціалізацію). Із заборонених п.1 ст. 101 ДФЄС картелів не 

передбачаються групові виключення. Натомість стосовно встановлення правового 

режиму для угод про кооперацію Комісія пішла шляхом прийняття узагальнених 

регламентів про блокові виключення із заборон. Так, для угод про науково-дослідну 

діяльність режим виключень із заборон встановлений Регламентом 1217/2010, а для 

угод про спеціалізацію – Регламентом 1218/2010.  

У підрозділі 4.4 – «Правове регулювання зловживання домінуючим становищем 

в ЄС» – зазначено, що практика інститутів ЄС свідчить про те, що протидію 

антиконкурентним домовленостям та протидію зловживанню домінуючим 

становищем вони розглядають як органічні та взаємодоповнюючі елементи 

правового регулювання конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. 

Обґрунтовано, що поняття домінування на ринку ЄС 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. 

Встановлено, що для юридичної кваліфікації застосування ст. 102 ДФЄС Комісія 

використовує такі взаємодоповнювальні критерії: тест установлення відповідного 

ринку, тест частки підприємства на відповідному ринку, тест на взаємозамінність, 

теорія необхідних можливостей (essential facilities), тест на довготривалість 

домінування тощо.  

Відзначено, що 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 підприємства. За 

відсутності вичерпного переліку можливих зловживань домінуючим становищем, 

дисертант розробив типологію таких зловживань з урахуванням різних критеріїв: за 

критерієм присутності на рівні виробничого ланцюжка – горизонтальні та 

вертикальні; за характером діянь на ринку – ексклюзивні правочини (ексклюзивне 

придбання, умовні знижки), нав’язування та зобов’язувальне комплектування, 

хижацькі (експлуататорські) умови та відмови в постачанні, зловживання правами 

інтелектуальної власності.  
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Підрозділ 4.5 – «Правовий зв’язок між антиконкурентними угодами та 

зловживаннями домінуючим становищем (ст. ст. 101 та 102 ДФЄС)» – 

присвячений аналізу взаємозв’язку застосування режиму антиконкурентних дій у 

формі угод та узгодженої практики (ст. 101ДФЄС) та наслідків із зловживань 

домінуючим становищем (ст. 102 ДФЄС). Доведено, що ці обидві форми діянь на 

ринку можуть розглядатися органічно та невід’ємно одна від одної, за умови 

існування відповідних критеріїв застосування правових режимів. Пряма дія 

ст. ст. 101 та 102 ДФЄС передбачає, що ці положення створюють права та 

накладають на осіб обов’язки, на які вони можуть посилатися в національних судах 

держав-членів, що передбачено механізмом приватного застосування правил 

конкуренції в ЄС.  

Як випливає з доктрини прямої дії заборон, зазначених у ст.ст. 101 і 102 ДФЄС, 

будь-яка особа може вимагати компенсації за завдані збитки, де є причиново-

наслідковий зв’язок між шкодою та порушенням правил конкуренції ЄС. Із судової 

практики випливає, що 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 (наприклад, справи Manfredi 2006 р., 

Donau Chemie 2013 p., Kone 2014 р.). Питання відшкодування збитків у результаті 

порушень норм конкуренції неоднозначно регулюється в національних 

законодавствах держав-членів. Досліджено прийняту в ЄС Директиву 2014/104, яка 

має бути імплементована державами-членами до кінця 2016 р., що передбачає 

механізм відшкодування збитків унаслідок неправомірної поведінки на ринку в 

світлі додержання правил конкуренції.  

П’ятий розділ – «Контроль за концентраціями в Європейському Союзі», 

що складається з трьох підрозділів, присвячений аналізу розвитку повноважень 

Комісії ЄС в сфері контролю за концентраціями, дослідженню динаміки 

правозастосовної практики Комісії ЄС. 

У підрозділі 5.1 – «Поняття концентрації та повноваження ЄС щодо 

контролю за концентраціями» – простежено роль структурних змін на ринку, що 

проявляється у формі об’єднань підприємств або реорганізації їх, досліджено 

відмінні риси між поглинаннями та злиттями. 

Розвинуто ідею про те, що концентрація є більш широким поняттям, на відміну 

від злиттів та поглинань та інших дій, що призводять до структурних змін на ринку, 

та включає в себе факт отримання контролю над підприємством й тягне за собою 

незворотну або, принаймні, довгострокову зміну структури ринку, іншими словами, 

його реструктуризацію. У цьому зв’язку проведено порівняльно-правовий аналіз 

повноважень національних антимонопольних органів у сфері контролю за 

концентраціями (Бельгія, Німеччина, Греція, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Японія, 

США). Відзначено, що з посиленням транснаціональних правочинів досвід ЄС щодо 

наднаціональних механізмів контролю за концентраціями є найефективнішим на 

фоні неможливості з політичних причин упровадити уніфіковані міжнародно-

правові процедури концентрації із застосуванням різних юрисдикцій.  

Досліджено етапи отримання Комісією ЄС повноважень щодо попереднього (ex 

ante) та подальшого (ex post) контролю за концентраціями в ЄС, що на сучасному 
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етапі регулюється Регламентом 139/2004, без внесення додаткових змін до 

матеріального наповнення установчих договорів ЄС. Відслідковано практику 

застосування державами-членами норми, відповідно до якої концентрацію масштабу 

ЄС може бути передано 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 заяву про концентрацію вже було подано, розглядатися Комісією (т.зв. 

голландське застереження).  

У підрозділі 5.2 – «Правові критерії концентрації в ЄС та процедури їх 

застосування» – детально проаналізовано процедурні аспекти контролю з боку 

Комісії ЄС за концентраціями,  

Визначено, що в ЄС існує чітко окреслений розподіл між національною та 

наднаціональною компетенцією щодо контролю за концентраціями суб’єктів 

господарювання. З одного боку, держави – члени ЄС застосовують національне 

законодавство про контроль за національними концентраціями, а з іншого – вони не 

мають права контролювати концентрації, віднесені до сфери дії Регламенту 

139/2004, що зумовлює неможливість прийняття дублюючих чи суперечливих 

рішень національних органів. При цьому в основі розмежування компетенції лежать 

економічні та фінансові (вартісні) показники та критерії учасників концентрації. 

Відзначено, що з 2013 р. спостерігається тенденція до спрощеного порядку 

розгляду Комісією ЄС певних категорій заяв про концентрацію, в основу якого 

покладено економічний аналіз ринку, що впливає на юридичну кваліфікацію 

застосування процедури. Спрощена процедура застосовується до горизонтальних 

концентрацій, сукупна частка ринку яких більша 20 %; за умов вертикальної 

концентрації – сукупна частка ринку її учасників не більша 30 %.  

У підрозділі 5.3 – «Відповідальність за порушення правил концентрації в праві 

ЄС» – проаналізовано процедурні аспекти відповідальності за порушення процедури 

концентрації, а також визначено екстериторіальне застосування процедури 

схвалення концентрацій за умов її потенційного впливу на внутрішній ринок ЄС.  

Відзначено, що застосовуються матеріальні штрафні санкції за порушення 

процедури нотифікації та затвердження Комісією правочинів щодо концентрацій, 

різновиди й розмір яких є однаковим з аналогічними санкціями за порушення 

режимів антиконкурентних дій відповідно до ст.ст. 101 та 102 ДФЄС.  

Зазначено, що важливим для будь-якої справи про концентрацію є можливість 

саме фізичної чи юридичної особи звернутися до Суду ЄС з позовом проти рішення 

Комісії ЄС. Єдиний виняток робиться для тимчасових актів Комісії, які не 

підлягають оскарженню в Суді ЄС. Встановлено строк позовної давності для 

звернення до Суду ЄС з позовом проти Комісії ЄС, який представлений періодом у 2 

місяці, що відраховується або з моменту опублікування такого рішення, або з 

моменту повідомлення позивача про таке рішення, або з дня, коли позивач дізнався 

про таке рішення.  

У шостому розділі – «Правове регулювання надання державної допомоги 

на ринку Європейського Союзу», який складається з трьох підрозділів, 

досліджуються сучасний стан та тенденції розвитку інституту державної допомоги в 
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праві ЄС, принципи та особливості правозастосовної практики інститутів ЄС щодо 

визначення несумісності державної допомоги із внутрішнім ринком ЄС.  

Підрозділ 6.1 – «Поняття державної допомоги та її роль у правовому 

конкурентному середовищі» – присвячений дослідженню теоретичних та 

практичних аспектів державного втручання у ринкові процеси. Проведено 

порівняльний аналіз механізмів СОТ та правового регулювання державної допомоги 

в ЄС.  

Дисертант пропонує систематизувати основні види та форми державного 

втручання. Серед основних видів державного втручання слід виділити прямі та 

опосередковані. Серед форм державного втручання виділяються: втручання за 

допомогою фінансових взаємодій; втручання за допомогою правил і норм; і 

втручання шляхом прямого надання товарів і послуг.  

Відзначено, що концепція субсидій у значенні СОТ та концепція заходів 

державної допомоги в праві ЄС є схожими з огляду на те, що передбачають 

необхідність врегулювання державного втручання. Але водночас між ними є значні 

відмінності. У режимі СОТ оцінка субсидій тягне за собою певні процесуальні дії та 

можливості застосування компенсаційних заходів, тоді як в ЄС інститути володіють 

повноваженнями щодо попереднього прийняття рішень щодо надання державної 

допомоги. Основою права ЄС про державну допомогу є необхідність запобігання 

недоцільному втручанню органів державної влади та місцевого самоврядування у 

функціонування ринкового механізму. Незважаючи на те, що вперше матеріальні 

норми про державну допомогу з’явилися ще в Договорі про заснування ЄОВС 

1951 р., а Римським договором 1957 р. їх було поширено на всі інші сфери відносин, 

правозастосовна практика в ЄС розпочалася в 1999 р. із прийняттям Регламенту 

659/1999. 

У підрозділі 6.2 – «Принципи та складові елементи правового регулювання 

надання державної допомоги державами-членами ЄС» – досліджуються принципи 

державної допомоги, сумісної з внутрішнім ринком та інші принципи схвалення 

державної допомоги Комісією ЄС.  

Відзначено, що відповідно до ст. 107 ДФЄС державна допомога є несумісною з 

внутрішнім ринком з огляду на те, що вона може викликати ризик спотворення 

економічної конкуренції, ставлячи в нерівне становище інших суб’єктів ринку. 

Однак, проводячи паралель із режимом антиконкурентних дій на ринку, автор 

відзначає, що з принципу несумісності з внутрішнім ринком функціонує система 

вилучень (пп. 2, 3 ст. 107 ДФЄС).  

Запропоновано виділити два принципи правового регулювання надання 

державної допомоги: принцип, відповідно до якого держави-члени зобов’язані 

повідомляти Комісію ЄС про намір здійснити державну допомогу, котра може 

вплинути на внутрішній ринок (еx ante notification), та принцип, відповідно до якого 

державну допомогу має бути затверджено Комісією ЄС (stand still principle). Автор 

виділяє та детально досліджує складники при кваліфікації несумісності державної 

допомоги із внутрішнім ринком, якими є: вибірковість надання державної допомоги; 

надання державами-членами переваг, неправомірних із комерційного погляду; 

залучення державних коштів прямо чи опосередковано; результатом надання 
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державної допомоги є викривлення конкуренції; державна допомога має вплив на 

торгівлю на території Євросоюзу.  

У підрозділі 6.3 – «Державна допомога, сумісна із внутрішнім ринком 

Європейського Союзу: правове регулювання виключень та практика їх 

застосування» – аналізуються типи виключень із принципу несумісності державної 

допомоги із внутрішнім ринком ЄС, процедури їх застосування та судова практика.  

Дисертант у ході дослідження режиму законності державної допомоги 

пропонує виділити два типи таких виключень із принципу несумісності. 

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 

(допомога de minimis). Для такого типу виключень застосовується фінансовий 

критерій, передбачений Регламентом 1407/2013, відповідно до якого основним 

критерієм для звільнення від обов’язкового отримання дозволу до її надання є 

неперевищення розміру державної допомоги у 200 тис. євро для одного бенефіціара, 

через будь-який час більший, ніж три фіскальних роки. 

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. Позитивний аспект державної допомоги в праві ЄС 

проявляється в тих сферах та в тих випадках, де державна допомога може бути 

використана як інструмент для стимулювання окремих видів економічної діяльності. 

В рамках цього типу виключень дисертант детально проаналізував дві групи щодо 

допустимості виключень (exemptions) із загальної несумісності державної допомоги 

відповідно до ст. 107 ДФЄС. Ці групи виключень відрізняються один від одного 

тим, що для отримання такого вилучення необхідним є не тільки відповідна 

нотифікація, а й дозвіл Комісії ЄС. Для практичної реалізації представлених 

виключень із принципу несумісності з 2008 р. був впроваджений механізм 

«блокових» критеріїв, який на сьогодні віддзеркалений у Регламенті №651/2014. У 

цілому із систем вилучень виключена сільськогосподарська галузь та види 

допомоги, що пов’язані з цим сектором, оборонна та безпекова сфери.  

Доведено, що визначення сумісності державної допомоги входить до 

ексклюзивної компетенції Комісії або, в окремих випадках, Ради, й контролюється 

Судом ЄС і виключає будь-яке втручання судових органів держав-членів ЄС. 

Національні суди в процесі розгляду справ мають право звернення до Суду ЄС в 

преюдиціальному порядку відповідно до ст. 267 ДФЄС.  

Сьомий розділ – «Форми залучення України до міжнародно-правового 

регулювання відносин в сфері захисту конкуренції», що складається з трьох 

підрозділів, присвячений дослідженню міжнародно-правових форм співробітництва 

України з державами та міжнародними організаціями в сфері регулювання відносин 

конкуренції.  

У підрозділі 7.1 – «Правові форми участі України в міжнародному 

співробітництві в сфері конкуренції» запропоновано виділити дві основні форми 

співпраці України з іншими суб’єктами міжнародного права з питань захисту 

добросовісної конкуренції в міжнародній торгівлі та торгівлі із транснаціональними 

елементами.  
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Першою такою формою виступає інституційна співпраця з міжнародними 

організаціями в сфері конкуренції та іншими конкурентними відомствами. У цьому 

зв’язку проаналізовано міжнародно-правові засади співпраці України в особі АМКУ 

з ОЕСР, ЮНКТАД, СОТ, ММК тощо в сфері конкуренції. Встановлено, що з 2011 р. 

Україна є учасником Комітету з питань конкуренції ОЕСР; з 2002 р. АМКУ є 

членом ММК; з 1998 р. Україна є активним учасником у Міжурядовій групі 

експертів з питань законодавства та політики у галузі конкуренції ЮНКТАД.  

Другою формою є договірна практика України щодо регулювання 

конкурентного середовища, іншими словами, регулювання відносин конкуренції за 

допомогою укладання міжнародних угод. Зокрема, проаналізовано багатосторонні 

та двосторонні міжурядові угоди в сфері захисту конкуренції. Досліджено 

двосторонні угоди АМКУ з органами Чеської Республіки (1994 р.), Литви (1997 р.), 

Польщі (1997 р.), Білорусі (1997 р.), Росії (2000 р.), Азербайджану (2002 р.), Грузії 

(2002 р.), Франції (2002 р.), Вірменії (2004 р.), Латвії (2005 р.), Угорщини (2006 р.), 

Болгарії (2007 р.), Словаччини (2007 р.), Австрії (2009 р.), Румунії (2010 р.), 

Швейцарії (2011 р.) та Туреччини (2013 р.). Окрему увагу дисертант приділив 

вивченню положень про захист конкуренції в Договорі про заснування 

Енергетичного Співтовариства, членом якого є Україна з 2011 р. Досліджено угоду 

про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), 

підписану 2010 р., що набула чинності 2012 р. і яка включає спеціальну групу норм 

з метою встановлення та регулювання відповідного конкурентного середовища. 

Проаналізований Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД, що набув 

чинності 2012 р., який також включає положення про конкуренцію, однак такі 

норми є обмеженими, що передбачають тільки режим прозорості надання державної 

допомоги підприємствам. 

Відзначено, що одним з ключових елементів заснування зони вільної торгівлі 

між Україною та ЄС стає правове регулювання конкуренції задля її заохочення та 

стимулювання, що прямо передбачено в самому тексті Угоди про асоціацію.  

Підрозділ 7.2 – «Стан наближення законодавства України в сфері захисту 

економічної конкуренції до права Європейського Союзу» –  присвячений 

дослідженню нормативно-правової бази України на предмет її відповідності нормам 

права Євросоюзу. 

Дисертант відзначає, 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. Це 

простежується в заміні початкового Закону «Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» 1992 р. на 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» 2001 р., що був розроблений з 

врахуванням прогресивного досвіду ЄС. 

Проаналізовані конституційні засади регулювання конкуренції в України, 

правові засади її регулювання в Господарському Кодексі та системі спеціальних 

законів та підзаконних актів, виділені та систематизовані загальні та спеціальні 

принципи конкурентно-антимонопольної політики в України. Відстежено, що 

Україна підтримує загальносвітову тенденцію до декриміналізації 

антиконкурентних дій на ринку. На особливу увагу заслуговує аналіз Концепції 
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Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 рр., схваленої в 

2012 р. У зв’язку з цим обґрунтовано гостру необхідність комплексного розроблення 

та прийняття Програми розвитку конкуренції в Україні.  

Встановлено, що правотворча діяльність в Україні спрямована на наближення 

до права конкуренції ЄС. Ця тенденція підтверджується прийняттям АМКУ в 

2012 р. порядку звільнення від відповідальності за порушення правил конкуренції, 

що відображає чинну в ЄС політику поблажливості (leniency policy) та розробленням 

протягом 2014-2015 рр. ряду законопроектів та проектів підзаконних актів.  

У підрозділі 7.3 – «Перспективи розвитку правотворчої та правозастосовної 

діяльності Антимонопольного комітету України у світлі Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС» –  досліджуються норми Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС у сфері регулювання конкуренції та визначаються шляхи імплементації їх до 

національного законодавства України.  

Зважаючи на євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України, 

підписання й ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (УА), одним з 

першочергових напрямів стає забезпечення відповідного конкурентного середовища 

функціонування зон вільної торгівлі. Тому положення про конкуренцію в УА 

відображають сталість основних принципів забезпечення конкурентного 

середовища в торговельних відносинах між Україною та ЄС.  

Дисертант пропонує виділити два аспекти імплементації норм Угоди про 

асоціацію в сфері захисту конкуренції – матеріальний та процесуальний. 

Матеріальний аспект полягає, по-перше, в необхідності наближення національного 

законодавства України в сфері регулювання режиму винятків із антиконкурентних 

вертикальних угод. По-друге, пропонується доповнити національне законодавство 

України спеціальними нормами щодо порядку блокових виключень для угод щодо 

передачі технологій. По-третє, в Україні потребує вдосконалення механізм 

контролю за концентраціями, а саме зміна вартісних (фінансових) показників 

транзакцій з концентрації, які потребують обов’язкового отримання дозволу з боку 

АМКУ, а також потребує перегляду порядок обчислення показників учасників 

концентрації. Також у рамках цього доцільним було б запозичити спрощений 

порядок розгляду справ про концентрацію, якщо їхній вплив на ринок є незначним. 

По-четверте, серед матеріальних аспектів слід виділити сферу регулювання 

державної допомоги. Частково умови УА щодо запровадження цього інституту 

виконано, й у липні 2014 р. було прийнято Закон України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», який набуде чинності в 2017 р. Однак підзаконної 

нормативної бази щодо реалізації вказаного Закону поки що немає.  

Серед процесуальних аспектів удосконалення правозастосовної діяльності 

АМКУ дисертант визначив необхідність законодавчого закріплення вимоги 

офіційного опублікування його рішень, ухвалення підзаконних нормативних актів 

щодо розрахунків й методики калькуляції штрафних санкцій на порушення норм 

конкуренції. Підкреслено, що принцип прозорості та аргументованості рішень 

АМКУ і судів у справах про узгоджені дії й концентрацію та своєчасна їх публікація 

має ключове значення в правозастосовній практиці в Україні. 
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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 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 
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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 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 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 
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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 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 
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заборони узгодженої практики; принцип 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. 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 
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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. 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 

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 
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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.  

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.  

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.  

19. 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 конкуренції. Законодавство України про захист економічної 
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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.  

20. 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. 

21. 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 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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Дисертація присвячена комплексному дослідженню наднаціональних правових 

механізмів регулювання конкуренції в Європейському Союзі у їх взаємозв’язку з 

міжнародно-правовим порядком. Вивчаються правові режими дотримання правил 

конкуренції в ЄС, зокрема виділено форми антиконкурентної поведінки на ринку 

Євросоюзу (антиконкурентні угоди, рішення асоціації підприємств та узгоджена 

практика; зловживання домінуючим становищем), досліджено правові інструменти 

контролю за концентраціями та визначено правові режими державної допомоги, яка 

може викривити добросовісну конкуренцію на ринку. 

Досліджується вплив Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на 

процес удосконалення правового регулювання захисту економічної конкуренції в 

Україні. Аналізується інститут державної допомоги, який імплементується в 

правовий порядок України. 

Ключові слова: Європейський Союз, Україна, конкуренція, ордолібералізм, 

Міжнародна мережа з питань конкуренції, антиконкурентні угоди, узгоджені дії, 

зловживання домінуючим становищем, концентрація, державна допомога, угода про 

асоціацію.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Смирнова К.В. Правовой порядок конкуренции в Европейском Союзе 

(новейшие тенденции развития). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины – 

Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию наднациональных 

механизмов регулирования конкуренции в Европейском Союзе в их взаимосвязи с 

международно-правовым порядком. Изучаются правовые режимы соблюдения 

правил конкуренции в ЕС, в частности выделены формы антиконкурентного 

поведения на рынке Евросоюза (антиконкурентные соглашения, решение 

ассоциации предприятий и согласованная (картельная) практика, злоупотребление 

доминирующим положением), исследованы правовые инструменты контроля над 

концентрациями и определены правовые режимы государственной помощи, которая 

может представлять угрозу добросовестной конкуренции на рынке. 

Исследуется влияние Соглашения об ассоциации между Украиной и 

Евросоюзом на процесс усовершенствования правового регулирования защиты 

экономической конкуренции в Украине. Анализируется институт государственной 

помощи, который имплементируется в правовой порядок Украины. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Украина, конкуренция, ордолиберализм, 

Международная сеть по вопросам конкуренции, антиконкурентные соглашения, 

согласованные действия, злоупотребление доминирующим положением, 

концентрация, государственная помощь, соглашение об ассоциации. 
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SUMMARY 

Smyrnova K. EU Legal Order of Competition in the European Union (newest 

trends of development) 

The thesis for Doctor of Law Scientific Degree, speciality 12.00.11 – International 

Law. – Taras Shevchenko Kyiv National University of Ministry of Education and Science 

of Ukraine – Kyiv, 2015.  

The work focuses on systematic evolutionary stages of the origin and development of 

the concept of free competition that is subjected to changes depending on socio-economic 

factors in different states. 

In the narrow sense competition is a form of legal conduct in a market (in legal 

framework). It should be emphasized that these frameworks are established by national 

legislation and international law. It seems logical to define competition in a wide sense as 

an interdisciplinary notion that covers economic, social and legal principles. The narrow 

concept of competition is more formalized, and therefore becomes the object of this study. 

It was discovered that a lot of the ideas of competition in a liberal market are 

borrowed from the works of ordoliberalists who recognize this form of market economy in 

which the competition framework is created by the state in order to achieve the highest 

possible intensity of competition and, at the same time, to limit factors that distort 

competitive conditions. Ordoliberalists believe that the regulation of monopolies and 

competition automatically facilitates social justice. 

It is proved that EU competition policy is not an isolated domain, and thus the 

doctoral thesis is heavily laced with cross-national or international comparisons. In this 

context, the comparative analysis of American and European systems of competition 

regulation is carried out with the aim to describe their main features and differences of 

cartel rules, merger control provisions and abuse regulations. 

The manuscript mounts a clear idea about the role of the EU Treaty, as interpreted by 

the Court of Justice, as the EU’s economic constitution which draws on well-established 

literatures in ordoliberal economics and political liberalism, and then elaborates an 

argument based on case studies viewed through the potentially contradictory lenses of two 

very different forms of EU policy-making: competition policy with its highly jurisdified 

systems of enforcement for protecting competitive markets and industrial policy, an 

archetypal ‘soft area’ of policy-making aimed at dealing with problems of market failure 

where the Member States have been notably reluctant to confer competence upon the EU 

institutions. 

Special attention is paid to the analysis of the EU-Ukraine Association Agreement 

and especially its provisions on competition. It is proved that Ukrainian competition law 

does indeed need a reform which should, inter alia, focus on the implementation of the 

transparency principle and further enforcement of harmonized EU competition rules 

especially in the sphere of calculating fines, merger regulation, transfer technology 

regulation and state aid enforcement. 

Key words: European Union, Ukraine, competition, ordoliberalism, International 

Competition Network, anticompetitive agreements, concerted practice, abuse of 

dominance position, concentration, state aid, Association Agreement. 


