
Додаток 1 до листа Антимонопольного комітету України  

від________________________№____________________  

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік 

 

 

Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.6. Сформована ринкова економіка забезпечує сталий розвиток держави 

Ціль 1.6.3. Антимонопольний комітет України забезпечує ефективний захист економічної конкуренції, підтримку сприятливого бізнес-клімату 

№ Пріоритетні завдання Заходи, спрямовані на 

досягнення пріоритетних 

завдань 

Відповідальні виконавці Строк 

виконан

ня 

Стан виконання 

112. Розроблення та 

впровадження системи 

показників стану конкуренції 

на ринку 

Розробити інструментарій оцінки 

стану конкуренції на ринках 

Антимонопольний комітет 

України, Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 

 

Протягом 

року 

 
У Ⅰ кварталі 2021 року: 
 
- опубліковано схвалений проєкт 
методології розрахунку Індексу 

моніторингу конкурентного 
середовища (далі – проєкт 
методології) на сайті Комітету 
(http://bit.ly/3rPQJMK) із заохоченням 
заінтересованих осіб надавати свої 
зауваження та пропозиції; 
- надіслано проєкт методології 
Держстату, Міністерству розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, університетам 
та аналітичним центрам; 
- опрацьовано отримані зауваження та 
пропозиції; 
- проведено захід «TAIEX Workshop 
on Development of a competition 

monitoring system for key sectors», на 
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якому було презентовано проєкт 
методології науковцям, 
представникам бізнесу та іноземним 
експертам. 

113. Розроблення критеріїв 

оцінки допустимості 

державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

на підтримку окремих 

галузей економіки 

Розробити критерії оцінки 

допустимості державної допомоги 

суб’єктам господарювання на 

підтримку окремих галузей 

економіки 

Антимонопольний комітет 

України, Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 

 

Протягом 

року 

 
Урядом затверджені розроблені 
Антимонопольним комітетом України 
критерії оцінки допустимості 
державної допомоги суб’єктам 
господарювання:  
- у вугільній галузі (постанова 

Кабінету Міністрів України від 
13.01.2021 № 38);  
- на подолання наслідків, спричинених 
коронавірусною хворобою COVID-19 
(постанова Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2021 № 200). 
 
Також Антимонопольним комітетом 

України розроблено проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Критеріїв оцінки 
допустимості державної допомоги 
суб’єктам господарювання на захист 
навколишнього природного 
середовища», який після 

доопрацювання згідно з листом 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 24.12.2020 № 42877/0/2-20 
наразі готується до повторного 
подання Кабінетові Міністрів 
України. 

114. Адвокатування конкуренції Надати органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування, органам 

адміністративно-господарського 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

У І кварталі 2021 року 

Антимонопольним комітетом 

України надано 134 рекомендації, 

з яких було виконано 57. 
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управління та контролю, суб’єктам 

господарювання рекомендації 

щодо сприяння розвитку та захисту 

конкуренції 

Удосконалити правила розгляду 

заяв і справ про порушення 

законодавства про захист 

економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

 
У Верховній Раді України народним 

депутатом України Л.А. Буймістер 
зареєстровано законопроєкт № 2730, 
який згідно з постановою Верховної 
Ради України від 02.02.2021                            
№ 1164-IX включений до порядку 
денного сесії Верховної Ради України. 
Законопроєктом передбачаються 

запровадження фундаментальних 
засад розвитку та захисту економічної 
конкуренції. 
 
Антимонопольний комітет України, 
листами від 07.07.2020                                           
№ 300-29/02-9562 та від 18.09.2020                  

№ 300-29/01-12721, направляв 
пропозиції щодо зазначеного 
законопроекту народному депутату 
України Л.А. Буймістер. Зокрема, 
було підготовлено зміни до наступних 
законодавчих актів: Господарського 
процесуального кодексу України; 
Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; Закону України 
«Про Антимонопольний комітет 
України»; Закону України «Про 
захист економічної конкуренції»; 
Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських 

формувань»; Закону України «Про 
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нотаріат»; Закону України «Про 
Національну поліцію». 

Здійснювати адвокатування 

конкуренції з метою попередження 

вчинення порушень законодавства 

про захист економічної конкуренції  

Антимонопольний комітет 

України 

Протягом 

року 

12 березня 2021 року відбувся круглий 
стіл «Запобігання недобросовісним  

практикам у рекламі лікарських 
засобів», під час якого були 
обговорені підходи 
Антимонопольного комітету України 
при оцінці реклами лікарських засобів 
на предмет наявності ознак 
порушення законодавства про захист 

від недобросовісної конкуренції.  
Інформація про зустріч розміщена на 
сайті АМКУ у розділі «Новини» та на 
сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбкук». 

 

 

 

       _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


