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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ: 
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ
У статті здійснено комплексне дослідження поняття та основних елементів змісту 

адміністративно-правового захисту конкуренції. Доведено, що зміст системи адміністра-
тивно-правового захисту конкуренції можна розглядати з кількох точок зору: як державну 
діяльність щодо припинення порушень антимонопольного законодавства, а також як інди-
відуальну діяльність фізичних та юридичних осіб щодо відстоювання свого права на нор-
мальну конкуренцію.

Наголошено, що з точки зору державної діяльності, система захисту конкуренції форму-
валася за рахунок прийнятих державою організаційно-правових заходів, спрямованих на при-
пинення порушень антимонопольного законодавства. Зазначено, що хронологія розвитку 
діяльності із захисту конкуренції урядів таких країн, як США, Німеччина, Франція, показує 
поступове відокремлення даної діяльності як самостійної функції держави, що лежить 
в основі всієї державної економічної політики, а сам процес відокремлення виражався у фор-
муванні необхідної законодавчої бази і спеціальних антимонопольних органів, покликаних 
здійснювати заходи щодо захисту конкуренції. Аргументовано, що в даний час в держа-
вах з розвиненою ринковою економікою державна функція по захисту конкуренції є за своєю 
суттю локомотивом державної економічної політики, так як становить її основне ядро.

Визначено, що інтереси галузевих органів державного управління, обумовлені прагненням 
заощадити на ефекті масштабу виробництва, створити підприємства, конкурентоспро-
можні в світовому масштабі, що в ряді випадків виражається в збільшенні рівня концен-
трації у підзвітних секторах української економіки, а відсутність зацікавленості окремих 
відомств у зменшенні економічної концентрації в підзвітних ним галузях економіки позна-
чається на ефективності діяльності антимонопольних органів. Запропоновано для вирі-
шення даної проблеми представляється необхідним здійснити пошук нових науково-обґрун-
тованих організаційно-правових механізмів взаємодії всіх державних органів виконавчої влади 
в області захисту конкуренції. 

Наголошено, що діалектичний взаємозв’язок між конкурентною політикою і адміністра-
тивно-правовим регулюванням захисту конкуренції полягає, з одного боку, в тому, що 
реалізація даної політики заснована на адміністративно- правових нормах, закріплених 
в антимонопольному законодавстві, а з іншого боку, в тому, що внесення змін в адміністра-
тивно-правове регулювання захисту конкуренції є одним з основних компонентів реалізації 
політики.

Визначено, що система адміністративно-правового захисту конкуренції включає в себе 
три великих групи адміністративно-правових засобів: засоби захисту від недобросовісної 
конкуренції, засоби захисту від монополістичних дій, засоби захисту від антиконкурент-
них дій публічних органів. Разом з тим, зміст системи адміністративно-правового захисту 
конкуренції може бути досліджено і з інших сторін. Заслуговує на увагу виділення в системі 
адміністративно-правового захисту конкуренції елементів, в яких проявляються методи 
адміністративно-правового примусу і переконання.

Ключові слова: адміністративне право, адміністративне законодавство, адміністра-
тивно-правове забезпечення, конкуренція, захист конкуренції, адміністративно-правовий 
захист конкуренції, публічне адміністрування, реалізація прав, правовий механізм, ринкова 
економіка.
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Постановка проблеми. Ефективність захи-
сту та рівень розвитку конкуренції в Україні 
значною мірою залежить від ефективності про-
ведення державної політики за широким спек-
тром напрямів: від макроекономічної політики, 
створення сприятливого інвестиційного клімату, 
включаючи розвиток фінансової та податкової 
системи, зниження адміністративних та інфра-
структурних бар’єрів, до захисту прав громадян 
та національної політики.

Сучасний період виявився явно недостатнім 
для створення нормальних умов розвитку кон-
куренції, що проявляється в даний час в існу-
ванні негативних наслідків переходу від адмі-
ністративно-командних до ринкових методів 
регулювання економіки, у тому числі надмірної 
монополізації більшості її галузей, порушень 
конкуренції з боку органів державної влади.

Важливість поглибленого вивчення адміні-
стративно-правового забезпечення захисту кон-
куренції в Україні зумовлена необхідно дослі-
дити і дати наукову оцінку затвердженій в даний 
час тези про забезпечення розвитку ринкових 
відносин при значному ослабленні ролі дер-
жави в економіці і соціальній сфері. Слід вра-
ховувати, що захист конкуренції відноситься до 
числа форм державного втручання в економіку, 
необхідність, глибина проникнення і ефектив-
ність якого завжди викликали критику з боку не 
лише практиків, а й науковців різних галузей 
знань. Проблема полягає в необхідності міні-
мізувати негативні наслідки, пов’язані з анти-
монопольним регулюванням, забезпечивши за 
допомогою відповідних адміністративно-право-
вих механізмів при цьому як ефективний захист 
конкуренції, так і гармонійний розвиток еконо-
міки країни. Необхідно точно з’ясувати в яких 
сферах і наскільки держава може собі дозво-
лити відійти від прямого адміністрування і вико-
ристовувати інші методи, в першу чергу еконо-
мічні, без шкоди для ефективності та цілісності 
державного управління. Рівень втручання дер-
жави в економіку повинен, з одного боку, забез-
печити високу якість державного управління, 
а з іншого боку, не допустити безконтрольність 
об’єктів управління.

В даний час, незважаючи на активні зусилля 
антимонопольних органів щодо створення 
нормальних умов для розвитку конкуренції на 
товарних ринках, відсутня узгодженість дій все-
редині системи виконавчої влади, необхідна 
для ефективного вирішення завдань антимо-
нопольної політики. Розбіжність відомчих інте-
ресів органів державного управління в області 

захисту конкуренції перешкоджає синхроніч-
ному зниженню економічної концентрації на різ-
них товарних ринках. Негативно позначаються 
на конкуренції дії органів державної влади при 
проведенні закупівель для державних потреб. 
Особливо актуальним наукове дослідження 
проблем адміністративно-правового захисту 
конкуренції стає у зв’язку з необхідністю ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату 
в країні, що передбачає формування відповід-
ного міжнародним стандартам інституційного 
середовища, в тому числі інститутів захисту 
конкуренції. 

Дослідження проблем адміністратив-
но-правового забезпечення захисту конкурен-
ції пов’язане з суттєвими методологічними 
та практичними труднощами. З цілого ряду 
концептуальних проблем зберігається різно-
маніття точок зору, що стосуються понятійного 
апарату. У близькі за значенням терміни часом 
вкладається різний зміст. Відсутність єдиної 
термінології і однакового тлумачення базових 
категорій, у тому числі нормативних, на прак-
тиці призводить до різних оцінок, різноплано-
вості і нескоординованості дій суб’єктів захисту 
конкуренції між собою.

Актуальність дослідження полягає ще 
й у тому, що розробкою проблеми в Україні 
переважно займалися представники більшою 
мірою економічної теорії, а не вчені-правоз-
навці, і ще меншою мірою – представники науки 
адміністративного права. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі адміністративно-правового забезпе-
чення прав громадян приділялась увага науков-
ців різних галузей знань. Серед вчених-юристів, 
які займалися дослідженням цієї проблематики, 
можна відзначити роботи О. Бандурки, О. Бака-
лінської,    В. Галунька, О. Дрозда, Т. Коломоєць, 
Т. Харчук. Окремі аспекти публічного адміні-
стрування в сфері захисту конкуренції вивчали: 
Ю. Битяк, О. Безух,    Ю. Журик, С. Кузьміна, Д. Пав-
лов, О. Скакун, О. Швайка С. Шкляр, І. Шуміло.

Враховуючи динамічність адміністративного 
законодавства, а також досить швидкі темпи 
розвитку конкурентних відносин, багато нау-
кових положень частково втратили свою акту-
альність. Таким чином, цілком обґрунтовано 
можна говорити про те, що сьогодні необхідним 
стає системне і фундаментальне дослідження 
теоретичних і прикладних проблем, пов’язаних 
з адміністративно-правовим забезпеченням 
захисту конкуренції, на основі новітніх адміні-
стративно-правових засад. 
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Формулювання завдання дослідження. 
Метою статтi є дослідження поняття та основних 
елементів змісту адміністративно-правового 
захисту конкуренції.

Виклад основного матеріалу. Усвідом-
лення в суспільстві соціально-економічної цін-
ності конкуренції призвело до формування сис-
теми її адміністративно-правового захисту.

Дослідження поняття і змісту зазначеної сис-
теми необхідно проводити на основі результа-
тів аналізу поняття адміністративно-правового 
захисту конкуренції і його зіставлення з іншими 
схожими поняттями – правова охорона і юри-
дична відповідальність [3].

В цілому поняття «правовий захист» в юри-
дичній науці використовується досить давно 
і стосовно до різних сфер правового регулю-
вання. Так, наприклад, зазначене поняття 
широко застосовується в екологічному зако-
нодавстві. У Законі України від 25 червня 
1991 року № 1264-XII «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» міститься 
визначення: «охорона навколишнього середо-
вища включає регулювання відносин у галузі 
охорони, використання і відтворення природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 
запобігання і ліквідації негативного впливу гос-
подарської та іншої діяльності на навколишнє 
природне середовище, збереження природних 
ресурсів, генетичного фонду живої природи, 
ландшафтів та інших природних комплексів, 
унікальних територій та природних об’єктів, 
пов’язаних з історико-культурною спадщиною». 
Водночас у ст. 11 зазначеного Закону, яка має 
назву «Захист прав громадян України у галузі 
охорони навколишнього природного середо-
вища» вказано: «Україна гарантує своїм грома-
дянам реалізацію екологічних прав, наданих їм 
законодавством. Місцеві ради, органи держав-
ної влади в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища і використання природних 
ресурсів зобов’язані подавати всебічну допо-
могу громадянам у здійсненні природоохорон-
ної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо 
поліпшення стану навколишнього природного 
середовища та раціонального використання 
природних ресурсів, залучати громадян до уча-
сті у вирішенні питань охорони навколишнього 
природного середовища та використання при-
родних ресурсів. Порушені права громадян 
у галузі охорони навколишнього природного 
середовища мають бути поновлені, а їх захист 
здійснюється в судовому порядку відповідно до 
законодавства України», тобто вживається вже 

інше поняття – «захист». При цьому визначення 
зазначеного поняття в законі не закріплюється [8].

Підставою правової охорони є закріплення 
відповідних прав і свобод в чинному законодав-
стві, в результаті чого правова охорона здійс-
нюється постійно, поки певна цінність знахо-
дить відображення в нормах права. Правовий 
захист має своєю підставою вчинення певного 
посягання на об’єкт, який охороняється правом.

На нашу думку, поняття захисту є більш 
вузьким і входить у зміст поняття охорони. Як 
справедливо вказує О. Бакалінська, захист – це 
момент охорони, одна з її форм [4, c. 54].

Слід зазначити, що розкритий нами підхід 
до розмежування понять «правова охорона» 
і «правовий захист» цілком застосуємо для 
характеристики поняття адміністративно-право-
вого захисту конкуренції. Адміністративно-пра-
вовий захист конкуренції полягає в адміністра-
тивно-правових заходах припинення порушень 
конкуренції, а також попередження негативного 
на неї впливу. Створення умов для розвитку 
конкуренції, її стимулювання виходять за рамки 
захисту конкуренції і являють собою забезпечу-
вальні заходи, спрямовані на підтримку і розви-
ток конкуренції.

Поряд з розмежуванням понять «правова 
охорона» і «правова відповідальність» інте-
рес представляє аналіз взаємозв’язків поняття 
захисту конкуренції з поняттям юридичної від-
повідальності.

На нашу думку, співвідношення поняття 
правового захисту конкуренції та поняття юри-
дичної відповідальності за порушення анти-
монопольного законодавства може бути роз-
глянуто у двох зазначених аспектах. З одного 
боку, поняття захисту конкуренції є ширшим за 
поняття юридичної відповідальності. З іншого 
боку – захист конкуренції розглядається з пози-
цій господарюючих суб’єктів, чиї економічні 
права та інтереси виявилися порушеними 
в результаті порушень конкуренції. Юридична 
відповідальність же використовується для 
характеристики правового статусу господарюю-
чого суб’єкта, викритого в порушенні конкуренції.

До адміністративно-правового захисту кон-
куренції належать заходи, що мають адміні-
стративно-правовий характер. Серед них такі, 
наприклад, як адміністративна відповідаль-
ність, направлення антимонопольними орга-
нами застережень тощо [1].

Таким чином, ми визначилися з поняттям адмі-
ністративно-правового захисту конкуренції, що 
дає нам можливість перейти до розгляду вказа-
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ного правового феномену зі змістовної сторони, 
виявити склад його елементів і взаємозв’язку між 
ними, а також іншими елементами, притаман-
ними розглянутим конкурентним відносинам.

Адміністративно-правовий захист конкурен-
ції, на нашу думку, повинен закріплюватися 
в законі і здійснюватися в діяльності антимо-
нопольних органів як система заходів. У зв’язку 
з цим раціональним є використання поняття 
«система адміністративно-правового захисту 
конкуренції».

Використання поняття «система» для дослі-
дження адміністративно- правового захисту 
дозволяє визначити взаємозв’язки між еле-
ментами, що складають внутрішній зміст адмі-
ністративно-правового захисту конкуренції, 
а також взаємозв’язку даних елементів з еле-
ментами інших систем.

Зміст системи адміністративно-правового 
захисту конкуренції можна розглядати з кількох 
точок зору: як державну діяльність щодо при-
пинення порушень антимонопольного законо-
давства, а також як індивідуальну діяльність 
фізичних та юридичних осіб щодо відстоювання 
свого права на нормальну конкуренцію.

З точки зору державної діяльності, система 
захисту конкуренції формувалася за рахунок 
прийнятих державою організаційно-правових 
заходів, спрямованих на припинення порушень 
антимонопольного законодавства [5].

Хронологія розвитку діяльності із захисту 
конкуренції урядів таких країн, як США, Німеч-
чина, Франція, показує поступове відокрем-
лення даної діяльності як самостійної функції 
держави, що лежить в основі всієї державної 
економічної політики. Процес відокремлення 
виражався у формуванні необхідної законодав-
чої бази і спеціальних антимонопольних орга-
нів, покликаних здійснювати заходи щодо захи-
сту конкуренції [6].

В даний час в державах з розвиненою рин-
ковою економікою державна функція по захисту 
конкуренції є за своєю суттю локомотивом дер-
жавної економічної політики, так як становить її 
основне ядро.

Так, наприклад, результати досліджень анти-
монопольного регулювання в країнах Євро-
союзу показують, що цілі антимонопольного 
регулювання багато в чому збігаються з цілями 
державно-правового регулювання в економіч-
ній сфері взагалі. Їх слід розглядати в комп-
лексі і в тісній взаємодії один з одним. В іншому 
випадку антимонопольне право Європейського 
Союзу може виявитися неефективним [5].

Таким чином, нами розглянуто погляд на 
систему адміністративно-правового захисту 
конкуренції як один з основних елементів соці-
ально-економічної політики держави, що, на 
наш погляд, дозволяє пов’язати заходи адмі-
ністративно-правового захисту конкуренції 
з ієрархією цілей і завдань державного управ-
ління в економічній сфері. Це характеризує 
зовнішні зв’язки системи захисту конкуренції 
з системами більш високого рівня (соціально-е-
кономічна політика) і однопорядковими систе-
мами (система митного регулювання, система 
податкового регулювання тощо) [2].

На нашу думку, зазначений погляд на 
систему адміністративно-правового захисту 
конкуренції дозволяє виявити ряд вузлових 
проблем, які перешкоджають ефективному роз-
витку зазначеної системи в даний час.

Однією з таких проблем є відсутність 
узгодженості і координованості в діяльності 
державних органів виконавчої влади в області 
захисту конкуренції.

Зазначена проблема проявляється, зокрема, 
у протиріччях в діяльності галузевих міністерств 
та антимонопольних органів. Інтереси галузевих 
органів державного управління, обумовлені праг-
ненням заощадити на ефекті масштабу вироб-
ництва, створити підприємства, конкурентоспро-
можні в світовому масштабі, що в ряді випадків 
виражається в збільшенні рівня концентрації 
у підзвітних секторах української економіки. Від-
сутність зацікавленості окремих відомств у змен-
шенні економічної концентрації в підзвітних ним 
галузях економіки позначається на ефективності 
діяльності антимонопольних органів. 

Для вирішення даної проблеми представля-
ється необхідним здійснити пошук нових нау-
ково-обґрунтованих організаційно-правових 
механізмів взаємодії всіх державних органів 
виконавчої влади в області захисту конкуренції. 

Розгляд у рамках даної статті питань, що 
стосуються розроблення та реалізації держав-
ної конкурентної політики, з методологічної 
точки зору, дозволяє визначити нам ключові 
аспекти в державно-управлінському впливі на 
конкурентні відносини, що впливають на роз-
виток адміністративно-правового регулювання 
захисту конкуренції. 

Діалектичний взаємозв’язок між конкурент-
ною політикою і адміністративно-правовим 
регулюванням захисту конкуренції полягає, 
з одного боку, в тому, що реалізація даної полі-
тики заснована на адміністративно- правових 
нормах, закріплених в антимонопольному зако-



Серія: Право, 2020 р., № 4 (79) том 2

93

нодавстві, а з іншого боку, в тому, що внесення 
змін в адміністративно-правове регулювання 
захисту конкуренції є одним з основних компо-
нентів реалізації політики [1].

Разом з тим, конкурентна політика не 
обмежується внесенням змін до адміністра-
тивного законодавства, вона також передбачає 
заходи цивільно-правового та кримінально-пра-
вового характеру. Слід зазначити, що в конку-
рентній політиці та законодавстві зарубіжних 
країн поєднання трьох груп правових заходів 
(адміністративно-правових, кримінально-пра-
вових, цивільно-правових) є різним і становить 
унікальну для кожної країни модель правового 
захисту конкуренції [6].

У конкурентному законодавстві України, 
з точки зору ролі адміністративно-правових 
норм, необхідно уточнити дві різні особливості 
правового регулювання конкуренції.

По-перше, для України, як ні для однієї іншої 
розвинутої європейської країни, характерний 
дуалістичний характер, який виражається в чіт-
кому поділі галузей права на приватні та публічні.

По-друге, адміністративно-правові норми 
переважають в українському антимонополь-
ному законодавстві.

Обидві із зазначених особливостей мають 
значення скоріше для теорії, ніж для практики. 
Однак вони впливають на розвиток державної 
конкурентної політики. Зокрема, принциповим 
є питання про перевагу в правовому регулю-
ванні принципів адміністративного права або 
цивільного права.

До заходів, що стимулюють створення і роз-
виток конкуренції, можна віднести різні подат-
кові преференції і пільги, надання кредитів 
і пільгові умови кредитування, усунення адмі-
ністративних бар’єрів, підтримка підприємств 
з метою створення конкуруючих структур, 
а також ряд інших заходів [9].

Обмежувальні заходи, які повинні носити 
додатковий характер по відношенню до роз-
витку конкуренції, – це, зокрема, дії антимоно-
польного органу, здійснювані з метою контролю 
за економічною концентрацією. Заходи щодо 
захисту конкуренції полягають у припиненні дій, 
що порушують норми законодавства про конку-
ренцію, вони передбачають відповідальність за 
дані порушення.

Серед зазначених заходів приватно-право-
вий характер притаманний, переважно, сти-
мулюючим заходам. Питома вага даних заходів 
досить незначна, на що звертають увагу деякі 
дослідники.

Заходи захисту конкуренції на сьогодні ста-
новлять найбільший комплекс заходів, який 
необхідно розглядати як систему.

Система адміністративно-правового захисту 
конкуренції включає в себе три великих групи 
адміністративно-правових засобів: засоби 
захисту від недобросовісної конкуренції, засоби 
захисту від монополістичних дій, засоби захи-
сту від антиконкурентних дій публічних орга-
нів. Разом з тим, зміст системи адміністратив-
но-правового захисту конкуренції може бути 
досліджено і з інших сторін [1].

Заслуговує на увагу виділення в системі 
адміністративно-правового захисту конкуренції 
елементів, в яких проявляються методи адміні-
стративно-правового примусу і переконання.

В рамках цього дослідження заслуговує 
питання про поєднання в правовому регу-
люванні захисту конкуренції основних адмі-
ністративно-правових методів: переконання 
і примусу. Дані методи є основними методами 
державного управління і боротьби з правопо-
рушеннями, включаючи адміністративні про-
ступки. Теоретичне осмислення особливостей 
застосування зазначених методів у галузі захи-
сту конкуренції дозволить виробити рекомен-
дації щодо їх удосконалення.

Аналіз антимонопольного законодавства 
та практики щодо його застосування дозволяє 
зробити висновок про те, що серед зазначених 
методів переважає метод адміністративного 
примусу, використання якого з метою захисту 
конкуренції має специфіку [9].

Аналіз особливостей застосування адміні-
стративного примусу в галузі захисту конкурен-
ції показує, що він є складовою частиною меха-
нізму адміністративно-правового регулювання 
конкурентних відносин і цілком підпорядкова-
ний характерним для даного механізму принци-
пам, функціям і методам регулювання.

Зазначені особливості являють собою 
опорну точку для виявлення та аналізу актуаль-
них напрямів розвитку матеріально-правових 
та процесуальних аспектів протидії порушен-
ням антимонопольного законодавства.

Застосування в антимонопольному регулю-
ванні методу переконання також характеризу-
ється рядом відмінних властивостей. Однією 
з форм застосування даного методу є адвока-
тування конкуренції. 

Поряд із зазначеними двома методами, 
в сучасних наукових джерелах виділяється 
метод адміністративно-правового обмеження, 
який також характерний для антимонополь-
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ного регулювання. Даний метод являє собою 
систему нормативно зафіксованих типових 
способів і прийомів виявлення і запобігання 
формально визначених факторів і умов, які 
пов’язані з очікуваними порушеннями антимо-
нопольних вимог і здатні завдати шкоди конку-
рентному середовищу в економічній сфері. До 
зазначених способів належать, зокрема, вста-
новлення антимонопольними органами та їх 
посадовими особами тимчасових або постій-
них обмежень прав фізичних та юридичних 
осіб, повноважень органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, покла-
дання спеціальних тимчасових адміністратив-
них обов’язків. У структурі розглянутого методу 
виділяються заходи офіційної оцінки угод еко-
номічної концентрації, заходи офіційної оцінки 
надання преференцій, заходи адміністратив-
ного спостереження, заходи щодо визнання 
господарюючих суб’єктів домінуючими на 
товарному ринку [2].

На нашу думку, заходи адміністративно-пра-
вового обмеження доцільно розглядати не 
поряд із заходами адміністративного примусу 
і переконання, а як окремі елементи в механізмі 
застосування останніх. Оскільки перераховані 
заходи: оцінка, спостереження, визнання, в кін-
цевому рахунку, спрямовані на застосування 
примусових заходів або заходів переконання, 
що є по суті реакцією антимонопольного органу 
на виявлені недоліки в діяльності того чи іншого 
господарюючого суб’єкта або їх групи.

Висновки. Конкуренція як невід’ємний еле-
мент ринкової економіки набуває в Україні осо-
бливого значення, оскільки в даний час вітчиз-
няна економіка характеризується високим 
рівнем концентрації і широким розкидом моно-
полістичної діяльності, що обумовлено пере-
житками радянського адміністративно-плано-
вого економічного укладу.

Захист конкуренції є одним з компонентів 
конкурентної політики держави, поряд зі сти-
мулюючими та обмежувальними заходами. 
Зазначені компоненти конкурентної політики 
являють собою все більш відокремлювані дер-
жавні функції, спрямовані на вирішення стра-
тегічних завдань держави в області підтримки 
і захисту конкуренції. Ці функції утворюють 
групи правових норм у законодавстві.

Захист конкуренції – це заходи, спрямо-
вані на припинення порушень антимонополь-
ного законодавства та відновлення порушених 
у результаті зазначених порушень прав і закон-
них інтересів господарюючих суб’єктів.

Захист конкуренції в Україні в даний час 
здійснюється переважно за допомогою адміні-
стративно-правових заходів.

Адміністративно-правовий захист конкурен-
ції – це адміністративно-правові заходи, спря-
мовані на попередження та припинення пору-
шень антимонопольного законодавства.

Адміністративно-правовий захист конкурен-
ції необхідно здійснювати і розвивати як систему. 
Система адміністративно-правового захисту 
конкуренції – це сукупність взаємопов’язаних 
адміністративно-правових засобів, що застосо-
вуються з метою попередження та припинення 
порушень антимонопольного законодавства. 
До зазначених засобів належать судовий роз-
гляд справ про адміністративні правопору-
шення в галузі захисту конкуренції, контрольна 
діяльність антимонопольних органів, дії госпо-
дарюючих суб’єктів, спрямовані на захист своїх 
прав та інтересів у галузі конкуренції.
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Omelchenko L. V. Administrative and legal protection of competition: concept and main 
content elements

The article provides a comprehensive study of the concept and main elements of the content 
of administrative and legal protection of competition. It is proved that the content of the system 
of administrative and legal protection of competition can be considered from several points of view: 
as a state activity to stop violations of antimonopoly legislation, as well as as an individual activity 
of individuals and legal entities to defend their right to normal competition.

It is noted that from the point of view of state activity, the system of competition protection was 
formed at the expense of organizational and legal measures taken by the state aimed at stopping 
violations of antimonopoly legislation. It is indicated that the chronology of the development 
of competition protection activities of governments of countries such as the United States, Germany, 
France, shows the gradual separation of this activity as an independent function of the state, which 
underlies all state economic policy, and the process of separation itself was expressed in the formation 
of the necessary legislative framework and special antitrust bodies designed to implement measures 
to protect competition. It is argued that currently in countries with developed market economies, 
the state function of protecting competition is essentially the locomotive of state economic policy, 
since it forms its main core.

It is determined that the interests of sectoral public administration bodies are determined by 
the desire to save on the effect of the scale of production, to create enterprises competitive on 
a global scale, which in some cases is expressed in an increase in the level of concentration in 
the Accountable sectors of the Ukrainian economy, and the lack of interest of individual departments in 
reducing economic concentration in the Accountable sectors of the economy affects the effectiveness 
of the antimonopoly authorities. It is proposed that to solve this problem, it is necessary to search 
for new scientifically based organizational and legal mechanisms for interaction between all state 
executive authorities in the field of competition protection. 

It is noted that the dialectical relationship between competition policy and administrative and legal 
regulation of competition protection consists, on the one hand, in the fact that the implementation 
of this policy is based on administrative and legal norms enshrined in the antimonopoly legislation, 
and on the other hand, in the fact that the introduction of changes in administrative and legal regulation 
of competition protection is one of the main components of the policy implementation.

It is determined that the system of administrative and legal protection of competition includes 
three large groups of administrative and legal means: means of protection against unfair competition 
means of protection against monopolistic actions means of protection against anti-competitive 
actions of public bodies. At the same time, the content of the system of administrative and legal 
protection of competition can be studied from other parties. It is worth noting the allocation of elements 
in the system of administrative and legal protection of competition, which manifest methods 
of administrative and legal coercion and persuasion.

Key words: administrative law, administrative legislation, administrative and legal support, 
competition, protection of competition, administrative and legal protection of competition, Public 
Administration, implementation of rights, legal mechanism, market economy.
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