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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: 

     Антиконкурентно чи монополістичні зловживання - це поведінки (зазвичай дії) 

учасників економічної конкуренції, спрямована на недопущення, усунення, обмеження чи 

спотворення конкуренції, що в кінцевому підсумку призводить (може призвести) до 

монополізації товарних ринків. Па підставі аналізу Закону "Про захист економічної 

конкуренції" (далі - Закон) ці зловживання можна поділити на такі основні групи: 

 антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання (групові монополістичні 

зловживання); 

 зловживання монопольним становищем на ринку (індивідуальні монополістичні 

зловживання); 

 антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю; 

 обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань 

 економічна концентрація без отримання відповідного дозволу Антимонопольного 

комітету у разі обов'язковості такої згоди. 

    Антиконкурентними узгодженими діями визнається укладення суб'єктами 

господарювання в будь-якій формі угод, прийняття об'єднаннями в будь-якій формі рішень, 

створення нового суб'єкта господарювання з метою координації його конкурентної 

поведінки з інтересами засновника (засновників) на ринку певного товару або будь-яка інша 

погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність), що призвела чи може 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Проявами 

антиконкурентних узгоджених дій може бути: 

 встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів; 

 обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, 

інвестицій або встановлення контролю над ними; 

 розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, 

асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, 

покупців або споживачів чи за іншими ознаками; 

 спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; 

 усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів 

господарювання, покупців, продавців; 

 застосовування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами 

господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції; 

 укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових 

зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями 

в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод; 

• суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку 

без об'єктивно виправданих на те причин. Вчинення антиконкурентних узгоджених дій 

вважається правопорушенням і тягне за собою відповідальність згідно з законом, крім 



передбачених законом випадків і за умови дотримання встановлених типових вимог до 

узгоджених дій. Такими випадками є: 

• добровільне повідомлення про факт порушення антимонопольних органів особою, що 

вчинила антиконкурентні узгоджені дії, раніше за інших учасників цих дій і за умови, якщо 

заявник не був ініціатором або керівником таких дій і надав усі докази або інформацію 

стосовно скоєного порушення, якими володів або міг безперешкодно отримати; 

• узгоджені дії малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не 

призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності малих або середніх підприємців; 

• узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів (використання поставлених 

товарів; придбання в інших суб'єктів господарювання або продаж іншим суб'єктам 

господарювання чи споживачам інших товарів; придбання товарів, які за своєю природою 

або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не 

належать до предмета угоди; формування цін або інших умов договору про продаж 

поставленого товару іншим суб'єктам господарювання чи споживачам), якщо такі дії не 

призводять до суттєвого обмеження конкуренції та всьому ринку чи значній його частині, 

його монополізації, обмеження доступу на ринок інших суб'єктів господарювання чи до 

економічно необгрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів; 

• узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності (угод про передачу прав 

інтелектуальної власності або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в 

тій частині, в якій вони обмежують у здійсненій господарської діяльності сторону угоди, 

якій передається право, якщо ці обмеження - щодо строку, території дії, виду діяльності, 

сфери використання, мінімального обсягу виробництва - не виходять за межі законних прав 

суб'єкта права інтелектуальної власності); 

•  узгоджені дії, які хоча й за загальним правилом забороняються (ст. 6 згаданого Закону), 

однак в установленому порядку дозволені антимонопольними органами чи Кабінетом 

Міністрів України, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють вирішенню суспільно 

важливих, визначених законом проблем (щодо вдосконалення виробництва, придбання або 

реалізації товару; техніко-технологічного, економічного розвитку; розвитку малих або 

середніх підприємців; оптимізації експорту чи імпорту товарів; розроблення та 

застосування уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації 

виробництва) і за умови, що ці дії суттєво не обмежують конкуренцію на всьому чи в 

значній частині ринку або позитивний ефект від таких дій для суспільних інтересів 

переважає негативні наслідки обмеження конкуренції. 

       Зловживання монопольним (домінуючим) становищем та ринку (індивідуальні 

монополістичні зловживання) проявляються в таких діях чи бездіяльності суб'єкта 

господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели 

або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема 

обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання, або ущемлення 

інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов 

існування значної конкуренції та ринку. До таких порушень (зловживання 

монопольним/домінуючим становищем на ринку), зокрема, належить: 

 встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які 

неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку; 



 застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами 

господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те 

причин; 

 обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових 

зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними 

звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору; 

 обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може 

завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям; 

 часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності 

альтернативних джерел реалізації чи придбання; 

 суттєве обмеження конкурентоспроможності піших суб'єктів господарювання на 

ринку без об'єктивно виправданих на те причин; 

 створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, 

покупців, інших суб'єктів господарювання. 

 

       Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке монополістичні зловживання? 

2. Що можна вважати проявами антиконкурентних узгоджених дій може бути:? 

3. Що можна вважати зловживанням монопольним (домінуючим) становищем та ринку? 

 

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 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

