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Анотація

Монографія присвячена з’ясуванню підходів до законодавчого забезпечення
економічної конкуренції в Україні та інших країнах світу, визначенню проблем
розвитку сучасного конкурентного права та постановці завдань розвитку
конкурентного права і законодавства на майбутнє.
Кінцевою метою роботи є формування цілісного підходу до визначення
правової природи конкурентного права та запровадження дієвих норм
реалізації конкурентної політики держави в умовах глобалізації. Отримані
автором теоретичні і практичні результати можуть бути використані в процесі
нормотворчої діяльності.
Для науковців, юристів-господарників, викладачів господарського права,
аспірантів та студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів
вищої освіти.

ЗМІСТ
Передмова.......................................................................................................... 7
РОЗДІЛ 1
Історія становлення і розвитку конкурентного законодавсва
та його сучасний стан
1.1. Історія становлення конкурентного законодавства
іноземних країн ....................................................................................... 10
1.1.1. Становлення антимонопольного законодавства в США............ 11
1.1.2. Антимонопольне регулювання в Канаді...................................... 19
1.1.3. Антимонопольне регулювання Великої Британії....................... 21
1.1.4. Регулювання конкуренції в Австралії та Новій Зеландії............ 24
1.1.5. Антимонопольне законодавство Японії....................................... 24
1.1.6. Антимонопольне законодавство Китаю....................................... 27
1.1.7. Конкурентне законодавство Південної Кореї.............................. 29
1.1.8. Формування національного антимонопольного
законодавства в країнах Європи..................................................... 32
1.2. Історія становлення конкурентного законодавства України
та перспективи реформування: систематизація і кодифікація............. 38
1.3. Конкурентна політика держави та механізми її реалізації.................... 63
РОЗДІЛ 2
Глобалізація міжнародного економічного простору та проблеми
забезпечення конкуренції в міжнародному масштабі
2.1. Регулювання конкуренції та основні напрямки антимонопольної
політики ЄС.............................................................................................. 81
2.2. Механізми регулювання конкурентних відносин
в умовах глобалізації............................................................................. 100
Висновки........................................................................................................ 120
Список використаних джерел................................................................... 137
5

CONTENTS
Introduction........................................................................................................ 7
SECTION 1
The history of formation and development of competitive
legislation and its current state
1.1. History of the emergence of competitive law of foreign countries............ 10
1.1.1. Formation of antitrust law in the United States................................ 11
1.1.2. Antitrust regulation in Canada.......................................................... 19
1.1.3. Antitrust regulation of Great Britain................................................. 21
1.1.4. Regulation of competitive in Australia and New Zealand................ 24
1.1.5. Antitrust laws of Japan...................................................................... 24
1.1.6. Antitrust laws of China..................................................................... 27
1.1.7. Competitive law in South Korea....................................................... 29
1.1.8. Formation of national antimonopoly legislation
in European countries........................................................................ 32
1.2. The history of the development of Ukrainian competitive law
and the prospects for reform: systematization and codification................. 38
1.3. Competitive policy of the state and mechanisms of its realization............. 63
SECTION 2
Globalization of the international economic space and problems
of ensuring international competition
2.1. Competition regulation and the main directions
of EU antitrust policy................................................................................. 81
2.2. Mechanisms of regulation of competitive relations
in the conditions of globalization............................................................. 100
Conclusions..................................................................................................... 120
List of soursed used........................................................................................ 137

6

