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Тема: Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 

Мета: охарактеризувати відповідальність за порушення антимонопольного законодавства; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

    Одними з основних функцій антимонопольних органів є контрольна та розслідувально - 

юрисдикційна, які полягають у здійсненні контролю за станом товарних ринків, виявленні 

монополістів, а також порушень антимонопольно-конкурентного законодавства з метою 

відновлення стану ринків, майнового становища потерпілих від цього осіб та застосування 

господарських санкцій до правопорушників. Залежно від характеру порушень 

антимонопольно-конкурентного законодавства розрізняють такі їх види:  

1) недобросовісна конкуренція;  

2) антиконкурентні дії (монополістичні) зловживання;  

3) протидія антимонопольним органам. 

       Недобросовісною конкуренцією відповідно до Закону "Про захист від недобросовісної 

конкуренції" визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та 

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. 

    Розрізняють три великі групи правопорушень, що належать до недобросовісної 

конкуренції, а саме: 

 неправомірне використання ділової репутації; 

 створення перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції 

та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 

 неправомірні дії щодо комерційної таємниці конкурент/іншого суб'єкта 

господарювання (підприємця). 

    Своєю чергою кожна група зазначених правопорушень має численні прояви. 

    Так, недобросовісне використання діючої репутації може проявлятися через такі дії: 

 неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки 

(використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового 

найменування, знаків для товарів і послу, інших позначень, а також рекламних 

матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних 

видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з 

діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет та їх 

використання); 

 неправомірне використанням товару іншого виробника (тобто введення у 

господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи 

зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи); 

 копіювання зовнішнього вигляду виробу (відтворення зовнішнього вигляду виробу 

іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) і введення його у господарський обіг 

без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з 

діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця); 

 порівняльна реклама (така реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, 

послугами чи діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), за 

винятком випадків, якщо наведені в рекламі відомості про товари, роботи, послуги 



підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для 

інформування споживачів). 

     Створення перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та 

досягнення неправомірних переваг у конкуренції може проявлятися як: 

• дискредитація господарюючого суб'єкта/підприємця (поширення у будь-якій формі 

неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю 

господарюючого суб'єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій 

репутації господарюючого суб'єкта/підприємця); 

• купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом 

(тобто купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, падання послуг за умови купівлі-

продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або 

контрагенту); 

• схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта/підприємця (спонукання конкурентом 

іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних 

зв'язків із цим господарюючим суб'єктом/підприємцем); 

• схилення постачальника до дискримінації покупця /замовника (спонукання постачальника 

конкурентом покупця/замовника, безпосередньо або через посередника, до надання 

постачальником конкуренту покупця/замовника певних переваг перед 

покупцем/замовником без достатніх на те підстав); 

• схилення господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом з 

корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб чи до невиконання або неналежного 

виконання договірних зобов'язань перед цим конкурентом шляхом падання або 

пропонування контрагенту за договором безпосередньо або через посередника, 

матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг; 

• підкуп працівника, який має відповідні повноваження на прийняття від імені 

постачальника рішень про поставку товару, виконання робіт, надання послуг або завдяки 

своїм можливостям впливає на прийняття такого рішення. Підкуп працівника може 

здійснюватися у формі надання або пропонування йому конкурентом покупця/замовника, 

безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або немайнових 

благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових 

обов'язків, що випливають з укладеного чи пов'язані з укладенням між постачальником і 

покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або 

могло призвести до отримання конкурентом покупця/замовника певних переваг перед 

покупцем/замовником; 

• досягнення неправомірних перевагу конкуренції (отримання таких відносно іншого 

господарюючого суб'єкта/підприємця шляхом порушення чинного законодавства, яке 

підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією). 

     До третьої групи - неправомірні дії щодо комерційної таємниці конкурента - належать: 

 неправомірне збиранням комерційної таємниці (добування протиправним способом 

відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну 

таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому 

суб'єкту/підприємцю); 

 розголошення комерційної таємниці (ознайомлення іншої особи без згоди 

уповноваженої на те особи з відомостями, що відповідно до чинного законодавства 

України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені 

у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових 



обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому 

суб'єкту/підприємцю); 

 схилення до розголошення комерційної таємниці (спонукання особи, якій були 

довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять 

комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло 

завдати шкоди господарюючому суб'єкту/підприємцю); 

 неправомірне використання комерційної таємниці (впровадження у виробництво або 

врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без 

дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що 

становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю). 

 

       Питання для самоперевірки: 

1. Які три великі групи правопорушень належать до недобросовісної конкуренції? 

2. Які функції виконують антимонопольні органи? 

3. Через що може проявлятись недобросовісне використання діючої репутації? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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