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Сергій Шершун, кандидат юридичних наук, є радником практики
антимонопольного та конкурентного права, а також провідним
фахівцем у сфері державних закупівель і охорони
навколишнього середовища.
Під час роботи на посаді державного уповноваженого
Антимонопольного комітету України, Сергій Шершун відповідав
за дотримання законодавства про захист конкуренції, перш за
все, в сферах телекомунікацій, фінансових послуг та
транспорту.
Сергій Шершун брав участь в розслідуванні значної кількості
справ про порушення великими державними та приватними
компаніями конкурентного законодавства, в тому числі на
ринках електричної енергії та фармацевтики, а також розслідував справи про змови на торгах під час публічних
закупівель. Особливий досвід Сергій придбав в сфері недопущення недобросовісної конкуренції, особливо в
питаннях неправомірного використання ділової репутації, досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
Сергій Шершун в тісній співпраці з європейськими експертами брав участь в розроблені ключових законопроектів
у сфері захисту економічної конкуренції, організації та проведення державних закупівель та захисту
навколишнього середовища. А також є автором ряду публікацій за вказаними сферам в різних ділових ЗМІ та
спеціалізованих виданнях.
Освіта:
Сергій Шершун вивчав право в Національному університеті «Острозька академія» (бакалавр права з відзнакою),
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права з відзнакою), Інституті держави і
права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, де захистив наукову дисертацію в сфері охорони
навколишнього середовища. На сьогодні Серій Шершун має науковий ступінь кандидата юридичних наук. Успішно
завершив Школу вищого корпусу державної служби Національного агентства України з питань державної служби,
а також програму Вільнюського університету щодо правових систем в Центральній та Східній Європі.
Професійний досвід:
Сергій Шершун працював головним консультантом в державних органах, радником з правових питань в
інвестиційно-промисловій групі. Протягом тривалого періоду часу Сергій Шершун обіймав посаду державного
уповноваженого Антимонопольного комітету України, а також голови Колегії АМКУ з питань оскарження публічних
закупівель,. представляв інтереси України в Комітеті з питань конкуренції Організації економічного співробітництва
та розвитку (OECD) та Міжнародній конкурентній мережі (ICN).
Клієнти:
В список клієнтів також входять Turkish Airlines, ПАТ «Фармак»; Watsons, CRH Ukraine Ltd., Novo Nordisk та багато
інших.
Членство:
Асоціація правників України (АПУ), Європейська бізнес асоціація (EBA), Американська торгівельна палата в Україні
(ACC).
Визнання:
o Сергій отримав рекомендації від The Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2018, 2017 за видатний
професійний досвід у сфері конкурентного права.
o За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток та захист конкуренції в Україні нагороджений Почесною
грамотою Верховної Ради України.
o Сергій Шершун визнаний провідним спеціалістом в сфері антимонопольного та конкурентного права.
Основні галузі: Охорона здоров’я та фармацевтика, торгівля та дистрибуція
Мови: Українська, Російська, Англійська
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