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Програма	кандидата	на	посаду	голови	Комітету	з	конкуренційного	
права	АПУ	

Алексєєнко	Олександр,	ЮФ	«MARCHENKO	DANEVYCH»,	партнер	
	

Шановні	члени	Комітету,		

Я	мав	честь	бути	висунутим	кандидатом	на	посаду	Голови	Комітету.		

Нижче	 коротко	 презентую	 свою	 програму	 дільності	 Комітету	 у	 разі	 обрання	 мене	
Головою.	

Зважаючи	на	активність	регулятора	та	значну	кілікість	нововведень	та	вдосконалень	в	
галузі	 регулювання	 конкуренції,	 вважаю,	 що	 Комітет	 і	 надалі	 має	 бути	 в	 центрі	
підтримки	 юридичною	 спільнотою	 поліпшення	 регулювання	 та	 застосування	
конкуренційного	права	в	Україні.	Комітет	має	об’єднувати	юристів	та	організовувати	їх	
зусилля	 для	 врахування	 стейкхолдерами	 фахової	 позиції	 з	 питань	 конкуренційного	
права.	Комітет	має	й	надалі	створювати	умови	для	спілкування	та	обміну	досвідом	між	
членами		Комітету.	

Зважаючи	 на	 свій	 досвід	 в	 галузі	 конкуренційного	 права	 та	 роботі	 Комітетів	 АПУ,	
впевнений,	що	зможу	об’єднати	зусилля	членів	Комітету	та	консолідувати	позиції	його	
активних	 учасників	 для	 вдосконалення	 регулювання	 та	 застосування	 у	 галузі	
конкуренційного	права.	

Прошу	ознайомитися	та	підтримати!	

З	повагою,	

Олександр	Алексєєнко	
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Основні	напрями	діяльності	Комітету	у	наступний	період	

o Продовження	 роботи	 щодо	 удосконалення	 законодавства	 у	 сфері		
конкуренційного	 права	 (зробити	 апдейт	 виконанння	 плану	 роботи	 Комітету	 за	
2017	рік;	обговорити	на	засіданні	Комітету	план	роботи	на	2018	рік	або	2018-2019	
роки,	затвердити	його);	
	

o Залучення	членів	Комітету	до	обговорення	відповідних	проектів	законів,	що	вже	
знаходяться	на	розгляді	або	готуються	до	розгляду	Верховною	Радою;	

	
o Залучення	 членів	 Комітету	 до	 обговорення	 проектів	 відповідних	 актів	 АМКУ	 –	

необхідно	 запрошувати	 представників	 АМКУ	 на	 засідання	 Комітету	 аби	 члени	
Комітету	 мали	 можливість	 безпосередньо	 та	 оператвино	 адресувати	 свої	
коментарі	 та	 зауваження,	 обмінюватися	 думками	 щодо	 перспективності	
напрямків	докладеня	зусиль	Комітету;	

	
o Реагування	 на	 практичні	 складнощі	 та	 проблеми	 при	 реалізації	 нових	

законодавчих	 актів	 у	 сфері	 конкурентного	 законодавства	 та	 актів	 АМКУ,	
проведення	заходів	з	нагальних	проблем	регулювання	та	правозастосування;	

	
o Запрошення	на	відповідні	засідання	Комітету	представників	АМКУ	різного	рівня	

(державних	 уповноважених,	 керівників	 управлінь,	 територіальних	 відділень),	
учасників	законотворочого	процесу,	суддів,	експертів	міжнародних	проектів;	

	
o Залучення	до	більш	активної	участі	в	роботі	Комітету	 ін-хаусів	(наразі	активність	

Комітету	 повязана	 переважно	 з	 позицією	 представників	 юридичніх	 фірм,	
активність	 ін-хаусів	 є	 недостатньою)	 –	 прокомунікувати	 із	 Секцією	
юрисконсультів	АПУ;	

	
o Активізація	 співпраці	 та	 взаємодії	 з	 іншими	 Комітетами	 АПУ	 (найочевиднішим	

зараз	 є	 перетинання	 з	 комітетами	 з	 фармацевтичного	 права;	 	 інтелектуальної	
власності;	питань	енергетики,	нафти	та	газу;	секцією	юрисконсультів)	–	провести	
спільні	заходи;	

	
o Проведення	 (можливо	 спільно	 з	 іншими	 комітетами	 АПУ	 –	 за	 наявності	

зацікавленності	 та	 доцільності)	 виїзних	 засідань	 Комітету	 або	 круглих	 столів	 (з	
питань	 недобросовісної	 конкуренції,	 зловживання	 монопольним	 положенням	
або	 інших	 питань,	 що	 цікавлять	 членів	 Комітету	 в	 регіональних	 відділеннях)	 із	
залученням	представників	відповідних	регіональних	відділень	АПУ;	
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o Залучення	 регіональних	 відділень	 АПУ	 до	 засідань	 Комітету	 (протестувати	
зацікавленість	 регіональних	 відділень	 АПУ	 у	 веб-трансляціях	 відповідних	
засідань	або	круглих	столів	Комітету);	

	
o Проведення	 засідання	 або	 круглого	 столу	 Комітету	 з	 практичних	 питань	

нещодавно	 формально	 запущеної	 системи	 контролю	 державної	 допомоги	 (із	
запрошенням	 відповідних	 представників	 АМКУ)	 –	 включити	 до	 плану	 роботи	
Комітету;	
	

o Проведення	 засідання	 або	 круглого	 столу	 Комітету	 щодо	 оскарження	 рішень	
органів	 АМКУ	 та	 необхідних	 змін	 до	 ЗУ	 про	 АМКУ	 та	 ЗЕК	 (із	 запрошенням	
відповідних	 представників	 АМКУ	 та	 судової	 гілки	 влади)	 –	 включити	 до	 плану	
роботи	Комітету;	
	

o Започаткування	 присутності	 Комітету	 онлайн	 –	 створення	 та	 наповнення	 FB	
сторінки	 Комітету	 з	 метою	 оперативного	 обміну	 думками	 та	 популяризації	
діяльності	Комітету;	
	

o Започаткування	співпраці	з	Міжнародною	Асоціацією	Правників	(International	Bar	
Association)	на	рівні	Комітету	з	антимонопольних	питань	(Antitrust	Committee).	
	

Більше	деталей	про	кандидата	Ви	можете	дізнатися	за	наступним	посиланням:		
http://www.marchenkodanevych.com/content/oleksandr-aleksyeyenko#6anch1	
	


