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В наш час, велика кількість M&A транзакцій підпадають 
під дію вимог конкурентного права, спрямованих на 
запобі-гання можливому негативному впливу на 
конкурентне
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середовище. Це означає, що перед завершенням транзак-
ції, що потребує попереднього дозволу, необхідно отрима-
ти відповідний дозвіл конкурентних відомств. У світі існує 
понад 50 правових режимів контролю за економічними 
концентраціями, кожен з різними правилами подачі заяв, 
строками та особливостями. В цій статті ми хочемо висвіт-
лити ключові аспекти контролю за економічними концен-
траціями в Україні.
Види транзакцій, які визначаються конкурентним 
законодавством України як «концентрація»
Антимонопольний Комітет України (далі − АМКУ) − це 
єдиний державний орган, відповідальний за контроль за 
економічними концентраціями в Україні. Зокрема, Депар-
тамент контролю за концентраціями АМКУ здійснює від-
повідний моніторинг та контроль. Відповідно до Закону 
України «Про Захист економічної конкуренції» (далі − За-
кон), концентрація, яка може вимагати отримання попе-
реднього дозволу АМКУ, виникає, у таких випадках:

- злиття суб’єктів господарювання (два або більше неза-
лежних суб’єкти господарювання об’єднуються в новий
суб’єкт господарювання та припиняють своє існування як
окремі юридичні особи);
- поглинання одного суб’єкта господарювання іншим (один
суб’єкт господарювання зберігає статус юридичної особи,
в той час як інший припиняє своє існування);
- набуття одним або кількома суб’єктами господарювання
безпосередньо або через інших  осіб контролю над одним
або кількома суб’єктами господарювання, зокрема, шля-
хом:
- безпосереднього або опосередкованого придбання (на-

буття контролю над/або одержання в оренду) активів у 
вигляді цілісного майнового комплексу або структурного 
підрозділу суб’єкта господарювання;

- призначення або обрання на посаду керівника або за-
ступника керівника спостережної ради, іншого наглядово-
го чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, 
яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад

посад в іншому суб’єкті господарювання; або 
- призначення або обрання спостережної ради, правлін-

ня та будь-яких інших наглядових чи виконавчих органів 
суб’єкта господарювання таким чином, що одні й ті ж самі 
особи обіймають більше половини посад членів таких ор-
ганів у двох або більше суб’єктах господарювання;

- створення двома або більше суб’єктами господарювання
спільного підприємства, яке протягом тривалого періоду
буде самостійно здійснювати господарську діяльність; та
- безпосереднє або опосередковане придбання часток (
акцій, паїв), що забезпечує покупцю досягнення або
перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління компанії.

Згідно з конкурентним законодавством України, будь-який 
вид концентрації вимагає отримання дозволу в Україні, 
якщо порогові показники перевищені.

Порогові показники
Чинні фінансові порогові показники
Наразі отримання дозволу на концентрацію в Україні є не-
обхідним, якщо учасники перевищили всі нижче зазначені 
фінансові порогові показники за останній фінансовий рік, 
що передував здійсненню транзакції:
- сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації
товарів, у тому числі за кордоном, для всіх учасників кон-
центрації, з урахуванням відносин контролю перевищують
12 мільйонів євро;
- сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації
товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учас-
ників концентрації, з урахуванням відносин контролю, пе-
ревищує 1 мільйон євро; та
- вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в
Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуван-
ням відносин контролю, перевищує 1 мільйон євро.
Однак, 26 січня 2016 року Верховна Ради України прийня-
ла довгоочікувані зміни до конкурентного законодавства
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України, покликані вдосконалити систему контролю за 
економічними концентраціями. Найбільш важливі зміни 
стосуються фінансових порогових показників, при пере-
вищенні яких виникає необхідність отримання дозволу на 
концентрацію в Україні. 
Нові фінансові порогові показники
Відповідно до прийнятих змін, які набувають чинності 18 
травня 2016 року, дозвіл на концентрацію є необхідним, 
якщо фінансові показники перевищені хоча б по одному з 
цих двох критеріїв:
Критерій 1: не менше ніж два учасники концентрації здій-
снюють свою діяльність в Україні
- сукупний обсяг реалізації товарів або сукупна вартість
активів учасників концентрації, у тому числі за кордоном,
перевищує 30 мільйонів євро, і при цьому
- сукупний обсяг реалізації товарів або сукупна вартість
активів в Україні не менш як у двох учасників концентра-
ції перевищує 4 мільйони євро у кожного.
Критерій 2: об’єкт придбання або засновник спільного
підприємства здійснює істотну господарську діяльність в
Україні
- обсяг реалізації товарів або вартість активів в Україні
об’єкта придбання, продавця активів або одного з заснов-
ників спільного підприємства перевищує 8 мільйонів євро,
і при цьому
- обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника
концентрації перевищує 150 мільйонів євро у світі.
Слід зазначити, що при визначенні фінансових показників,
АМКУ продовжує брати до уваги показники на рівні
групи, тобто, враховує всі компанії, пов’язані відносинами
контролю з учасниками концентрації. Це означає, що при
підрахунку вартості активів/обороту об’єкта придбання,
показники продавця також беруться до уваги, якщо прода-
вець та об’єкт придбання пов’язані відносинами контролю,
незважаючи на структуру транзакції та майбутній резуль-
тат (припинення відносин контролю у майбутньому).
Підвищення існуючих порогових показників в кілька разів
та, що найбільш важливо, той факт, що два учасники

концентрації повинні перевищувати ці порогові показни-
ки, спрямоване на позбавлення низки угод, які не мають 
істотного впливу на конкуренцію в Україні, необхідності 
отримувати дозвіл АМКУ на концентрацію. В результаті, 
очікується, що кількість транзакцій, які підлягають отри-
манню дозволу в Україні, особливо транзакції між інозем-
ними суб’єктами господарювання, різко знизиться.

Пороговий Показник Ринкової Частки

На додаток до зазначених вище фінансових порогових 
показників, діючі правила контролю за економічними кон-
центраціями в Україні також встановлюють пороговий по-
казник ринкової частки, досягнення якого вимагає отри-
мання дозволу на концентрацію. Таким чином, незалежно 
від перевищення фінансових порогових показників, не-
обхідність отримання дозволу на концентрацію суб’єктів 
господарювання в Україні виникає, якщо ринкова частка 
будь-якого учасника або сукупна ринкова частка всіх учас-
ників концентрації, на будь-якому товарному ринку пере-
вищує 35 % та концентрація відбувається на цьому або 
суміжному з ним ринку.
У той же час, зміни до Закону скасовують критерій, згідно 
якого отримання дозволу на концентрацію вимагалося при 
перевищенні 35 % на задіяному ринку, та з 18 травня 2016 
року цей критерій більше не буде застосовуватися.
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Строки розгляду заяв про надання дозволу концентрацію

Подібно до Європейського Регламенту Контролю за Злит-
тями Суб’єктів Господарювання, процес розгляду заяв на 
концентрацію в Україні поділяється на дві стадії – Стадія І 
та Стадія ІІ. Кожній стадії відповідає різний строк розгляду 
та різний рівень дослідження певної концентрації та діяль-
ності учасників в Україні. 
Розгляд в межах Стадії І має бути завершений АМКУ про-
тягом 45 днів з дати подачі заяви про надання дозволу на 
концентрацію. Протягом перших 15 днів АМКУ проводить 
первинний розгляд, формальне вивчення документів, та 
може повернути таку заяву без розгляду, якщо встановить, 
що вона не відповідає встановленим АМКУ вимогам. Про-
тягом наступних 30 днів АМКУ аналізує надану інформацію 
по суті та вирішує надати дозвіл чи відмовити в наданні 
дозволу або перейти до Стадії ІІ.
Розгляд в межах Стадії ІI становить 180 календарних днів з 
дати подання заяви про надання дозволу на концентрацію, 
тобто триває 135 днів з початку Стадії ІІ. АМКУ, як прави-
ло, розпочинає розгляд в межах цієї стадії, якщо виявляє 
будь-які підстави, на основі яких концентрація може бути 
заборонена або потребує більш детального вивчення (тоб-
то, якщо АМКУ дійшов висновку, що відповідний ринок має 
велике значення або, якщо в концентрації задіяні учасники 
з високою ринковою часткою). Таким чином, можливість 
розгляду в межах Стадії ІІ багато в чому залежить від того, 
наскільки широким є задіяний товарний ринок, а також  від 
рівня ринкових часток учасників концентрації. Якщо су-
купна ринкова частка учасників становить близько 35 % 
задіяного товарного ринку, що відповідає монопольному 
(домінуючому) становищу, тоді, досить імовірно, що АМКУ 
ініціює розгляд в межах Стадії ІІ. Крім того, якщо регулятор 
дійде висновку, що відповідна концентрація може призве-
сти до створення або посилення монопольного (доміную-
чого)  становища, або до суттєвого обмеження конкуренції 
на будь-якому ринку, або його частині в Україні, він може 
заборонити здійснення концентрації.

Поряд з підвищенням фінансових порогових показників, 
зміни у конкурентному законодавстві України стосуються 
і спрощення процедури отримання дозволу для певних 
транзакцій. Зокрема, ці зміни передбачають, що АМКУ 
може розглядати заяву про надання дозволу на концен-
трацію та надати дозвіл на концентрацію протягом 25 ка-
лендарних днів (на відміну від 45 днів), якщо: 
- лише один учасник концентрації здійснює діяльність на
території Україні; або
- сукупна ринкова частка учасників концентрації не пере-
вищує 15 відсотків на ринках, на яких є перетинання, та
20 % на ринку, на якому між учасниками існують верти-
кальні відносини.
Така прискорена процедура, що полегшує процес розгля-
ду заяв про надання дозволу на концентрацію, до цього
не була передбачена нормативно-правовими актами, що
регулюють порядок подання таких заяв до АМКУ.

Наслідки неотримання дозволу АМКУ на 
концентрацію

Відповідно до Закону отримання дозволу на концентрацію, 
що вимагає дозволу АМКУ, є обов’язковим. Дозвіл АМКУ 
має бути отриманий до того, як відбулася фактична зміна 
контролю, тобто перед завершенням передбаченої тран-
закції. 
Відповідно до Статті 52 Закону здійснення концентрації 
без попереднього дозволу АМКУ може призвести до на-
кладення АМКУ штрафу в розмірі до 5 % доходу (виручки) 
суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, 
в якому накладається штраф. Цей дохід (виручка) суб’єкта 
господарювання визначається як сумарна вартість доходу 
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
учасника концентрації, включаючи суб’єкти господарю-
вання, пов’язані з ним відносинами контролю.
З практичної точки зору, більшість штрафів за неотриман-
ня дозволу на концентрацію, якщо остання не 
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спричинила жодного негативного впливу на конкуренцію 
в Україні, не перевищували 20 000 євро. Максимальний 
розмір штрафу становив 60 000 євро був накладений АМКУ 
тільки один раз (за неотримання дозволу на концентра-
цію щодо широко відомої транзакції в сфері ІТ-індустрії, не 
зважаючи на те, що учасники концентрації в повній мірі 
співпрацювали з АМКУ та, що відповідна концентрація не 
мала жодного негативного впливу на економічну конку-
ренцію в Україні).
Збільшення штрафів АМКУ можна очікувати в найближчо-
му майбутньому у зв’язку з застосуванням Рекомендацій-
них роз’яснень щодо розрахунку штрафів за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції (далі – 
Рекомендаційні роз’яснення), затверджених АМКУ 15 ве-
ресня 2015 року.
Згідно з Рекомендаційними роз’ясненнями, АМКУ буде ви-
користовувати новий підхід у визначенні суми штрафу, 
який включає дві стадії:
- розрахунок базової суми штрафу для кожного порушни-
ка; та
- коригування базової суми з урахуванням пом’якшуючих
та обтяжуючих обставин.
Основною ідеєю введення Рекомендаційних роз’яснень
було зробити політику накладання штрафів прозорою,
послідовною та пропорційною до правопорушень, за які
накладається штраф. З юридичної точки зору, Рекомен-
даційні роз’яснення не є обов’язковими для АМКУ. Проте,
послідовність використання Рекомендаційних роз’яснень є
питанням репутації для АМКУ. У зв’язку з цим, очікується,
що тепер АМКУ при накладенні штрафів за неотримання
дозволу на концентрацію, дозвіл на яку необхідний, буде
слідувати підходу, викладеному в Рекомендаційних роз’яс-
неннях.
Квазі-Амністія за раніше здійснені концентрації без від-
повідного дозволу
Разом з розрахунком штрафів у Рекомендаційних роз’яс-
неннях запроваджується процедура квазі-амністії для
транзакцій, які були завершені без отримання

дозволу АМКУ, якщо такий дозвіл був потрібен. Відповід-
на процедура амністії є доступною протягом одного року 
починаючи з 16 вересня 2015 року. У випадку, якщо ком-
панія виявить факт неотримання дозволу АМКУ на M&A 
транзакцію в минулому, така компанія може звернутися до 
АМКУ для отримання дозволу постфактум відповідно до 
процедури амністії.
На жаль, перші шість місяців (тобто з 16 вересня 2015 року 
по 16 березня 2016 року), протягом яких компанія мала 
змогу отримати дозвіл АМКУ постфактум з відносно неве-
ликим штрафом у розмірі 700 євро (20 400 гривень) вже 
закінчились. Заяви про надання дозволу на концентрацію 
подані після цього (тобто після 16 березня 2016 й до 16 ве-
ресня 2016) будуть все ще підпадати під амністію, однак, 
штраф буде складати приблизно 3 500 євро (102 000 гри-
вень). Після 16 вересня 2016 року процедура амністії вже 
не буде доступною. У зв’язку з цим, за здійснення транзак-
ції без попереднього дозволу АМКУ, коли такий дозвіл був 
необхідним, накладатиметься штраф на підставі загальних 
положень, передбачених Рекомендаційними роз’яснення-
ми.

Висновки
2015 рік характеризується цілою низкою позитивних вдо-
сконалень конкурентного законодавства України. На до-
даток до довгоочікуваних змін, що стосуються фінансових 
порогових показників, Верховна Рада України затвердила 
низку інших змін до Закону:
- введення можливості попередніх консультацій з АМКУ.
До подачі заяви про надання дозволу на концентрацію,
потенційні заявники можуть звернутися до АМКУ за кон-
сультацією з метою уточнення обсягу інформації та доку-
ментів для подачі;
- нова процедура подання пропозицій щодо зобов’язань та
прийняття рішення з зобов’язаннями в ході розслідування
в межах Стадії ІІ. У разі якщо АМКУ повідомить учасників
концентрації про існування потенційних підстав для забо-
рони концентрації, учасники можуть упродовж
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30 календарних днів (з можливістю подовження цього 
строку) подати в АМКУ свої пропозиції щодо зобов’язань, 
які вони готові на себе взяти для усунення негативного 
впливу на конкуренцію;
- вимога про надання інформації про кінцевих бенефіціар-
них власників учасників концентрації. У разі неподання та-
кої інформації, АМКУ відмовлятиме у розгляді заяви про
надання дозволу на концентрацію;
- підвищення збору за розгляд заяви про надання дозволу
на концентрацію в чотири рази;
- публікація рішень, прийнятих АМКУ, з належним захистом
конфіденційної інформації, що визначена такою учасника-
ми концентрації.

Всі зміни в конкурентному законодавстві України, які були 
окреслені вище, є частиною українських зобов’язань від-
повідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Ре-
алізація цих змін допоможе трансформувати АМКУ в су-
часне європейське конкурентне відомство та реформувати 
процедуру контролю за економічними концентраціями 
відповідно до кращих практик світу, з метою зменшення 
надмірного тиску на бізнес та здійснення ефективного кон-
тролю над ринками.




