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Шановні члени Комітету! 

 

Приємно, що наш Комітет на сьогодні не просто об'єднав правників від різних сфер 

бізнесу, влади, студентів, а й став професійним і результативним майданчиком, який 

здатен реально впливати на вирішення актуальних питань конкуренційного законодавства 

і практики. За останні кілька років ми з вами розглянули багато гострих, важливих і часто 

складних концептуальних питань, що потребували і потребують вирішення.  

 

З початку, напевно, багатьом здавалося, що таке їх вирішення - це лише мрія, принаймні в 

найближчій перспективі. Але ми бачимо, що наші зусилля знаходять підтримку наших 

однодумців і в стінах парламенту, і в Антимонопольному комітеті, і в громадськості і 

набувають реального втілення. Правову позицію нашого Комітету поважають і враховують. 

Ми досягли непоганих результатів – частина наших ініціатив вже реалізована в прийнятих 

законах та актах Антимонопольного комітету України, частина в зареєстрованих в 

парламенті законопроектах.  

 

Але ми ще на початку шляху і попереду на нас чекає ще багато викликів, складних, 

масштабних але надзвичайно цікавих завдань. Їх вирішення може сприйматися як 

невід'ємна частина нашої професійної діяльності як правників, але я вірю, що результати 

цих зусиль знаходять свій вияв у втіленні в нашій країні ідеалів свободи, розумності і 

справедливості, в утвердженні принципів верховенства права, в якості життя і добробуті 

нашого суспільства. 

 

Для мене, як кандидата на Голову нашого Комітету, є честю поділитися з вами своїм 

баченням продовження такої успішної діяльності Комітету та окреслити основні напрямки, 

на яких, на мою думку, наш Комітет мусить зосередити свої зусилля у найближчі два роки.  

Я також буду радий почути і врахувати ваші пропозиції та побажання щодо роботи 

Комітету. 

 

 

1. Активна роль Комітету в удосконаленні конкуренційного права  

 

Втілення принципів справедливого процесу та удосконалення правового регулювання у 

сфері захисту економічної конкуренції: 

 

1) розроблення та участь в розробленні проектів законодавчих та  інших нормативно-

правових актів конкуренційного законодавства, в т.ч. удосконалення законопроектів  № 

6723, 4287, 2431;  

 

2) сприяння прийняттю та подальшій імплементації положень законопроекту № 6746 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів 

процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції»; 

 

3) здійснення комплексу заходів щодо реалізації Концепції удосконалення 

інституційної основи системи захисту економічної конкуренції в Україні та заходів щодо її 

реалізації  (в т.ч. міжнародної конференції, круглих столів тощо, розроблення відповідних 

проектів законів); 

 

4) удосконалення процедури розгляду справ та матеріальних  норм законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції; 

 



5) сприяння удосконаленню правового регулювання порядку проведення перевірок та 

витребування інформації органами АМКУ; 

 

6) сприяння підвищенню прозорості правового регулювання правил конкуренції, 

усунення проблемних питань в практиці правозастосування, в т.ч.  

 

 щодо вертикальних обмежень; 

 щодо визначення меж товарних ринків; 

 щодо аналізу та оцінки обмежень у зв'язку з використанням прав інтелектуальної 

власності; 

 щодо контролю за концентраціями; 

 

7) взаємодія з Антимонопольним комітетом України в питаннях методичного 

забезпечення  застосування конкуренційного законодавства, включаючи питання 

державної допомоги та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції 

(поширення інформації, введення в оману). 

 

 

2. Сприяння професійному розвитку членів Комітету 

 

1) проведення обговорення практичних питань застосування конкуренційного 

законодавства (в тому числі законодавства про державну допомогу, методів економічного 

аналізу) за пропозицією членів Комітету, але не рідше, ніж щоквартально, із залученням 

представників АМКУ та науковців; 

2) оперативне реагування, в т.ч. шляхом використання повноважень АПУ, на найбільш 

складні та гострі проблемні питання в практиці застосування конкуренційного 

законодавства та діяльності Антимонопольного комітету, в т.ч. що піднімаються членами 

Комітету; 

4) регулярне інформування та обговорення важливих рішень судів та практики АМКУ. 

 

 

3. Покращення якості освіти молодих юристів 

1) Розширення взаємодії з Лігою студентів щодо навчання з конкуренційного права; 

2) співробітництво Комітету із Школою суддів України з питань організації практичних 

семінарів з актуальних питань конкуренційного права і практики; 

3) співробітництво Комітету з провідними вищими навчальними закладами, зокрема 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським інститутом 

міжнародних відносин, Київським національним торговельно-економічним університетом 

щодо удосконалення програм навчання. 

 

 

4. Співробітництво в межах Асоціації 

1) взаємодія з іншими  Комітетами АПУ, в т.ч. з питань інтелектуальної власності щодо 

удосконалення правового регулювання правовідносин з спільним предметом регулювання;     

2) проведення засідань з регіональними відділеннями АПУ (виїзні та/або відео 

конференцій, не менше двох разів на рік). 


