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Протягом останніх декіль-
кох років кількість розсліду-
вань, проведених Антимоно-
польним комітетом України 
(далі – АМКУ) постійно зрос-
тає. Відповідно до звіту АМКУ 
кількість відкритих ним справ 
за 2011 рік сягає сотень чи й 
навіть тисяч. 

Як показує практика, розслі-
дування АМКУ можна умовно 
поділити на такі основні етапи: 

(і) збір і аналіз інформації 
та даних до відкриття справи 
про порушення;

(іі) прийняття державним 
уповноваженим рішення про 

відкриття справи та розсліду-
вання по суті;

(ііі) підготовка АМКУ подан-
ня з попередніми висновками у 
справі, відповідь суб’єкта госпо-
дарювання на подання, спрос-
тування АМКУ відповіді і т.д.; та

(iv) проведення слухань та 
прийняття АМКУ рішення у 
справі.

Залежно від етапу розсліду-
вання професійні консультан-
ти в сфері антимонопольного 
законодавства виконують різ-
ні функції.

(і) збір і аналіз інформації 

та даних до відкриття спра-
ви про порушення. Зазвичай 
для суб’єктів господарюван-
ня даний етап починається з 
отримання непередбачувано-
го запиту АМКУ про надання 
інформації. Як правило, ком-
панія не очікує на такий запит, 
тому часто протягом перших 
декілька днів ніхто навіть не 
знає, що з ним робити, чи не-
сти його до юристів або марке-
тологів, а іноді запит може про-
сто пролежати декілька днів у 
секретаря. Через це коштовний 
час, який мав бути витрачений 

на збір та обробку інформації, 
марнується. У такому випадку 
консультант починає свою ро-
боту з того, що організовує пра-
вильний збір інформації з боку 
клієнта та розпочинає необхідні 
комунікації з АМКУ. Якщо часу 
на підготовку відповіді залиши-
лося обмаль, саме консультант 
складає вмотивоване клопотан-
ня про необхідність подовжен-
ня строку відповіді на запит. 

Окрім цього, консультант 
ретельно аналізує договори 
та бізнес-практики клієнта на 
предмет виявлення будь-яких 
порушень законодавства про 
захист економічної конкурен-
ції. Під час аналізу може бути 
виявлено, що ті чи інші дії ком-
панії містять ознаки порушен-
ня. У цьому випадку радник 

розробляє комплексну стра-
тегію захисту інтересів клієн-
та та формування правової по-
зиції. Наприклад, якщо деякі 
практики клієнта вочевидь мо-
жуть бути кваліфіковані як ан-
тиконкурентні узгоджені дії, то 
питання про можливість звер-
нення до АМКУ з метою отри-
мання «індульгенції» від по-
карання (так звана програма 
лінієнсі) має бути поставлено 
вже на цьому етапі. Принаймні 
клієнт повинен бути поінфор-
мований про своє право звер-
нутися до Комітету та уникну-
ти покарання (АМКУ нарешті 
запровадив процедуру застосу-
вання програми лінієнсі, і тому 
можливість повного уникнен-
ня покарання за таке суворе по-
рушення, як картельна змова, 
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стала дуже реальною).
Не слід забувати, що про-

тягом аналізу бізнесу клієнта 
та розроблення стратегії мож-
ливого захисту радник продо-
вжує допомагати готувати саму 
відповідь на запит АМКУ. Зва-
жаючи на те, що у своїй роботі 
консультантам у сфері антимо-
нопольного законодавства до-
водиться мати справу та пред-
ставляти інтереси суб’єктів 
господарювання досить різ-
них галузей економіки, вони 
доволі швидко можуть проа-
налізувати особливості бізнесу 
клієнта та допомогти співробіт-
никам клієнта правильно, чіт-
ко та в повній мірі надати від-
повіді на поставлені запитання 
у встановлений термін або на-
віть підготувати власноруч від-
повідь на запит, узгодивши при 
цьому ключові моменти з пред-
ставниками різних департамен-
тів суб’єкта господарювання: 
юридичним, фінансовим, де-
партаментом продажів. 

При цьому головною метою 
для радника на цьому етапі є 
професійна оцінка, чи є відпо-
віді на всі питання вичерпними, 
чи не спровокують вони додат-
кових питань з боку АМКУ, чи 
в повній мірі розкрита інфор-
мація, яка вплине на формуван-
ня правової позиції клієнта пе-
ред АМКУ.

(іі) прийняття державним 
уповноваженим рішення про 
відкриття справи та розсліду-
вання по суті. Якщо АМКУ отри-
мав інформацію про наявність 
ознак порушення в діях компа-
нії та, проаналізувавши нада-
ну компанією інформацію, не 
змінив власну думку, то дер-
жавним уповноваженим при-
ймається розпорядження про 
початок розгляду справи. Як 
результат, суб’єкт господарю-
вання, що є відповідачем по да-
ній справі, отримує вже інший, 

детальніший, запит про надан-
ня інформації. На відміну від 
попереднього запиту на етапі 
збору та аналізу інформації та 
даних до відкриття справи про 
порушення, з якого АМКУ отри-
мує загальну картину діяльнос-
ті компанії на ринку чи навіть 
всього ринку загалом, запитан-
ня у даному листі стосуються 
одного-двох напрямів діяль-
ності суб’єкта господарюван-
ня, які потенційно можуть міс-
тити порушення. Наприклад, 
АМКУ може запитувати дого-
вори постачання товарів, об-
ґрунтування формування цін 
на товари та послуги (у цьому 
випадку компанія може підо-
зрюватися в причетності до зло-
вживання монопольним ста-
новищем або участі в картелі), 
реєстраційні свідоцтва та ліцен-
зії (можливі порушення зако-
нодавства про захист від недо-
бросовісної конкуренції) тощо. 

Саме мотивована та ре-
тельно підготовлена професі-
оналами відповідь на такий за-
пит з наведенням необхідних 
аргументів та детальним ана-
лізом фактичних даних може 
спростувати будь-які підозри 
про наявність ознак порушен-
ня законодавства про захист 
економічної конкуренції. Більш 
того, при підготовці відповіді на 
запит консультант продовжує 
формувати стратегію подаль-
шого захисту, зважає на те, 
який зміст вкладено в той чи 
інший термін з точки зору саме 
конкурентного законодавства 
і як наведені докази вплинуть 
на формування позиції пред-
ставників АМКУ. 

У цій частині дуже важливі 
правильно побудовані комуні-
кації з АМКУ. По-перше, необ-
хідно чітко вказати, що компа-
нія не збирається утримуватися 
від співпраці з державним орга-
ном, ігнорувати інформаційні 

запити тощо. По-друге, треба 
чітко висловити власну позицію 
щодо дій компанії. У цій части-
ні обидва пункти працюють ра-
зом: компанія не порушувала 
законодавство, тому нам нічо-
го ховати, і ми надамо всю ін-
формацію, яка може бути за-
питана відповідно до чинного 
законодавства.

(ііі) підготовка АМКУ подан-
ня з попередніми висновками у 
справі, відповідь суб’єкта госпо-
дарювання на подання, спрос-
тування АМКУ відповіді тощо. 
Під час ознайомлення з попере-
дніми висновками і компанія, 
і консультант фактично впер-
ше знайомляться з повністю 
обґрунтованою, оформленою 
позицією АМКУ. На цьому ета-
пі дуже важливо комплексно 
проаналізувати всю ситуацію у 
справі, тобто чи весь обсяг по-
даної інформації був проаналі-
зований АМКУ коректно, чи ко-
ректні висновки зробив АМКУ 
з аналізу інформації, чи обґрун-
тована позиція АМКУ і чому 
вона відрізняється від позиції 
компанії, чи правильно була 
презентована АМКУ інформа-
ція про відсутність негативних 
наслідків для конкуренції.

Після отримання подання 
з попередніми висновками у 
справі законодавство надає 
відповідачу право ознайомити-
ся з матеріалами справи. Дуже 

важливо провести ретельний 
аналіз всіх матеріалів, а особли-
во даних, наданих АМКУ кон-
курентами, постачальниками, 
споживачами, а також особою, 
яка подала в АМКУ заяву про 
порушення законодавства клі-
єнтом (якщо таке звернення в 
АМКУ мало місце, і АМКУ не 
розпочав розгляд справи за 
власною ініціативою).

(iv) проведення слухань та 
прийняття АМКУ рішення у 
справі. Під час проведення слу-
хань державні уповноважені та 
інші представники АМКУ заслу-
ховують позицію учасників та 
висловлюють власну позицію 
АМКУ. Вони можуть ставити 
додаткові запитання по справі. 
Потрібно зазначити, що спілку-
вання з державними органами, 
включаючи АМКУ, відрізняєть-
ся від побутового спілкування 
або навіть від ведення ділових 
переговорів. Той спосіб кому-
нікації, який буде доречним і 
ефективним у спілкування з ва-
шим діловим партнером, може 
просто не спрацювати на зустрі-
чі з державними службовцями. 
Якщо в повсякденному житті 
результат може бути досягну-
тий із використанням, напри-
клад, емоцій, погроз, умовлянь, 
то під час виступу в АМКУ такі 
методи не дадуть жодного ре-
зультату і можуть навіть зашко-
дити всій ситуації (наприклад, 

суму штрафу може бути збіль-
шено). Тому ми рекомендуємо 
використовувати саме профе-
сійних радників для проведен-
ня переговорів із державними 
органами. Дуже часто трапля-
ється, що посадовці компанії 
можуть взагалі уникнути будь-
якої комунікації з АМКУ. За-
мість цього весь «тягар» пере-
мовин візьмуть на себе юристи.

У тому випадку, якщо все 
ж АМКУ, проаналізувавши та 
вислухавши всі докази сторін, 
приймає рішення про пору-
шення законодавства про за-
хист економічної конкуренції 
та накладає штраф на суб’єкта 
господарювання, на перший 
план виходить питання змен-
шення розміру такого штрафу. 
Радник повинен надати АМКУ 
вмотивоване клопотання, чому 
накладення великого штрафу 
може привести бізнес до бан-
крутства, та пояснити, що саме 
компанія згодна зробити, щоб 
зменшити розмір штрафу, на-
приклад: зниження цін до об-
ґрунтованого рівня, відмова від 
якихось практик, які теж міс-
тять ознаки порушення, взяття 
на себе зобов’язання в подаль-
шому співпрацювати з АМКУ, 
своєчасно надавати інформа-
цію та сприяти у здійсненні ним 
своїх завдань тощо.

Антимонопольне законодав-
ство є дуже специфічною галуз-
зю права та практики. Знаходя-
чись на межі економіки і права, 
воно вимагає від людини розу-
міння як бізнесових практик, 
так і базових юридичних кон-
цепцій. Якщо у вас є власний 
бізнес і ви гадаєте, що зможе-
те самі розібратися в антимо-
нопольному законодавстві, то 
скоріше за все так воно і є. Але 
чи маєте ви достатньо часу для 
цього, коли ваш контрагент вже 
поскаржився на вас, і АМКУ 
розпочав розслідування?  

Якщо деякі практики клієнта вочевидь можуть бути 

кваліфіковані як антиконкурентні узгоджені дії, 

то питання про можливість звернення до АМКУ з 

метою отримання «індульгенції» від покарання (так 

звана програма лінієнсі) має бути поставлено вже 

на цьому етапі


