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Сучасний етап розвитку соціально орієнованої 
ринкової економіки вимагає перегляду концепцій 
галузевого правового регулювання і відповідного 
законотворення. Зокрема, це пов'язано з тим, що 
формування та розвиток ринкових відносин в Ук-
раїні, активна інтеграція країни в європейські еко-
номічні союзи обумовили створення та укріплен-
ня відповідних інституційних структур, які б ство-
рювали цілісну систему законодавчих засад ви-
никнення, розвитку та захисту конкуренції. 

У преамбулі до Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року 
зазначено, що «цей Закон визначає правові засади 
підтримки та захисту економічної конкуренції, об-
меження монополізму в господарській діяльності 
і спрямований на забезпечення ефективного 
функціонування економіки України на основі 
розвитку конкурентних сил». Саме в такий спосіб 
законодавець сформулював правову презумпцію 
позитивного впливу змагання між суб'єктами гос-
подарювання на економіку в цілому, а конкурен-
ція декларується як фундаментальний чинник 
економічного розвитку. 

З огляду на вищевикладене актуальним зали-
шається питання про особливості правового регу-
лювання економічної конкуренції та, як наслідок, 
формування в системі права України нової специ-
фічної спільності - конкурентного права України. 

Поділяємо думку Г. Л. Знаменського стосовно 
того, що диференційованість відносин в економіці 
формує потребу у спеціалізації права, яка врахо-
вувала б нові тенденції в суспільстві [1, с. 36]. 
А фундатор науки господарького права в Україні 
В. К. Мамутов зазначив, що система правового ре-
гулювання господарської діяльності не вкладаєть-
ся ні в рамки цивільного, ні в рамки адміністра-
тивного права, а в сфері економіки необхідний 
системний, комплексний підхід [2, с. 10]. Говоря-
чи про актуальність системних досліджень на су-
часному етапі, Д. А. Керімов справедливо підкрес-
лює, що це дасть змогу підготувати підстави і пе-
редумови для нового витка як у поглибленні спе-
ціалізації і диференціації знань і діяльності, так і в 
їх вищому рівні інтеграції, в їх синтезі [3, с. 242]. 

Нажаль, в сучасній юридичній літературі від-
сутні серйозні системні дослідження, пов'язані із 
визначенням місця конкурентного права в системі 
права України. В свій час появу нової галузі права 

«антимонопольне право» намагалися обгрунтува-
ти 1.1. Дахно, Ю. В. Журик, Л. Н. Семенова, Т. Г. Уда-
лов. Зазвичай, науковці піддають правовому 
аналізу питання, пов'язані із поняттям та право-
вою природою «антимонопольного», «конкурент-
ного», «конкуренційного», «антимонопольно-кон-
курентного» законодавства, виокремлюють інсти-
тути конкурентного права (конкурентного зако-
нодавства), досліджують зміст конкурентних від-
носин. 

З метою з'ясування місця конкурентного права 
в системі права України та не вдаючись до дис-
кусії з приводу визначення змісту поняття «кон-
курентне право», спробуємо окреслити та піддати 
юридичній оцінці об'єкт його регулювання. І та-
ким об'єктом є конкуренція та конкурентні пра-
вовідносини як результат її здійснення: 

Досліджуючи природу правового регулювання 
конкурентних відносин в Російській Федерації, 
В. І. Єрьоменко робить висновок про місце конку-
рентного права в системі російського права - під-
галузь цивільного права та комплексна галузь за-
конодавства, в якій в єдиних нормативних актах 
закріплені норми як цивільного, так і адміністра-
тивного права [4, с. 9 ]. 

Як галузь законодавства, розглядає конкурент-
не право К. Ю. Тотьєв [5, с. 74], С. А. Кузьміна [6, 
с. 13]. В свою чергу С. Е. Жилінський [7, с. 355 -
356], О. Шальман [8, с. 19 - 20] заперечують про-
ти твердження про формування нової галузі права -
конкурентного. Про передчасність виділення 
норм правового регулювання господарських 
відносин у конкурентній боротьбі у окрему галузь 
права пише у своїй дисертації і О. Л. Чернелевсь-
ка [9, с. 29 ]. 

І навпаки, на думку О. О. Бакалінської предме-
том правового регулювання конкурентного права 
є конкурентні відносини, що виникають у зв'язку 
із здійсненням підприємницької діяльності в умо-
вах конкуренції, в процесі формування і розвитку 
конкурентного середовища (зокрема відносини, 
що регулюють процес обмеження монопольної 
діяльності і забезпечення добросовісної конкурен-
ції. А тому, конкурентне право займає визначаль-
не місце серед підгалузей та інститутів господар-
ського права. [10, с. 66, 85]. 

Більш нейтральну позицію займає І. А. Шумі-
ло. Не вказуючи місця конкурентного права в сис-
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темі права України, авторка робить висновок про 
те, що конкурентні відносини - це комплексні гос-
подарські правовідносини, що мають складну 
структуру, але володіють внутрішньою єдністю, 
мають єдиний предмет регулювання - економічну 
конкуренцію [11, с. 39 ]. Як господарські відноси-
ни, розглядає економічну конкуренцію також і 
О. В. Безух [12, с. 85]. 

Керуючись сучасними поглядами на теорію 
держави і права можна стверджувати, що питання 
системи права - це питання його макроструктури. 
І як влучно висловився О. М. Олейник, проблема 
галузевої структури права ніколи не може бути 
вирішеною остаточно [13, с. 14 ]. 

Отже, вирішального значення для визначення 
місця конкурентного права в системі права Ук-
раїни набуває вірне розуміння юридичної сутності 
поняття «конкуренція». Так, відповідно до ст. 1 
Закону України «Про захист економічної конку-
ренції» під економічною конкуренцією (конку-
ренцією) розуміється «змагання між суб'єктами 
господарювання з метою здобуття завдяки влас-
ним досягненням переваг над іншими суб'єктами 
господарювання, внаслідок чого споживачі, су-
б'єкти господарювання мають можливість виби-
рати між кількома продавцями, покупцями, а ок-
ремий суб'єкт господарювання не може визначати 
умови обороту товарів на ринку». Формулюючи 
таке визначення конкуренції, вітчизняний законо-
давець основну увагу сконцентрував саме на: по-
ведінці суб'єктів господарювання, для якої харак-
терним є змагання як зміст конкуренції; умові зма-
гання, сутність якої полягає у здобутті завдяки 
власним досягненням переваг над іншими суб'єк-
тами господарювання; результаті змагальності, 
який має вираз у тому, що споживачі, суб'єкти гос-
подарювання мають можливість вибирати між 
кількома продавцями, покупцями, а окремий су-
б'єкт господарювання не може визначати умови 
обороту товарів на ринку. 

У літературі справедливо відзначається те, що 
конкуренція завжди виступає необхідною умовою 
підприємницької діяльності в суспільстві, засно-
ваному на товарному виробництві та обміну [14, 
с. 32-33], є способом існування господарської рин-
кової системи та рушієм господарських горизон-
тальних і вертикальних відносин [12, с. 100,102.) 
та сферою діяльності суб'єктів господарювання 
(юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 
у галузі суспільного виробництва, спрямованою 
на виготовлення та реалізації продукції, виконан-
ня робіт чи надання послуг вартісного характеру, 
що мають цінову визначеність [15, с, 28-29]. 

Не вдаючись до детальної правової характе-
ристики, конкуренцію та господарську діяльність 
можна розглядати як взаємообумовлюючі та вза-
ємодоповнюючі явища. 

По-перше, з одного боку, процес змагальності 
може стати передумовою отримання бажаного 
кінцевого результату господарського характеру дня 
його учасників. З іншого - господарська діяльність 
є безумовною передумовою здійснення конку-

ренції. Тому, на наш погляд, вказані поняття спів-
відносяться як видове (конкуренція) та родове 
(господарська діяльність) поняття, кожному з яких 
притаманні свої характерні ознаки. 

По-друге, процес реалізації конкурентних від-
носин характеризується органічним поєднанням 
організаційних та майнових елементів, публічних 
та приватних інтересів. Дані відносини склада-
ються між учасниками ринкових операцій з пи-
тань господарської діяльності на товарних ринках, 
які можуть призвести до недопущення, усунення 
чи обмеження конкуренції. З огляду на вищезаз-
начене є всі підстави стверджувати про те, що кон-
курентне право є особливим комплексним утво-
ренням в системі господарського права України, 
яке в майбутньому може виокремитись в самостій-
ну галузь права. Це пояснюється тим, що конкуре-
нтне право поєднує в собі специфічні матеріальні 
та процесуальні норми, які використовує держава 
у сфері підтримки, розвитку конкуренції (в тому 
числі і засобами обмеження монополізму) та захисту 
економічної конкуренції на товарних ринках 
України. 

Насамкінець варто зазначити, що в умовах ви-
никнення різноманітних ринкових відносин та 
диференціації їх правового врегулювання замість 
ведення теоретичних дискусій про галузеву при-
належність побудови системи права, вченим-
юристам варто більше уваги приділити угрупу-
ванню правових норм, об'єднання яких є доціль-
ним з практичної точки зору. 
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