
Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження Антимонопольного 

комітету України від 11.12.2008 № 880-р «Про затвердження Типових вимог до 

узгоджених дій суб’єктів господарювання про спеціалізацію виробництва, дотримання 

яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного 

комітету України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.01.2009 за 

№ 74/16090 

 

1. Вид та назва регуляторного акту 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 11.12.2008 № 880-р «Про 

затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання про спеціалізацію 

виробництва, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів 

Антимонопольного комітету України», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 

24.01.2009 за № 74/16090 (далі – Розпорядження). 

 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Антимонопольний комітет України. 

 

 

3. Цілі прийняття акта 
Розпорядженням затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів 

господарювання про спеціалізацію виробництва, дотримання яких дозволяє здійснювати ці 

узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України (далі – Типові 

вимоги) з метою: 

спрощення та якісного удосконалення правового регулювання відносин між 

Антимонопольним комітетом України та суб’єктами господарювання в частині звільнення 

суб’єктів господарювання від попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету 

України на узгоджені дії суб’єктів господарювання про спеціалізацію виробництва. 

зменшення негативного впливу на конкуренцію на товарних ринках, сприяння 

ефективній роботі ринку та обмеження кількості випадків, коли держава для забезпечення 

суспільних інтересів втручається в роботу ринку. 

 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження  
З 18.10.2020 по 18.11.2020. 

 

 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження. 

 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Статистичний метод 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Відповідно до вимог пункту 7 Методики відстеження результативності регуляторного 

акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, для оцінки 

результативності Типових вимог не вбачається можливим визначити показники 

результативності у кількісній формі, пов’язані із цілями розпорядження. Основні положення 

Типових вимог спрямовані на посилення гарантій захисту прав та інтересів суб’єктів 

господарювання. Визначення орієнтовного розміру втрат та вигод для суспільства, 
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пов’язаних з відповідно вчиненням та припиненням порушень конкуренційного 

законодавства у деяких випадках є можливим, але не може бути використано у якості 

показників результативності, оскільки залежить від характеру та фактичних обставин таких 

порушень.  

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Для оцінки результативності Типових вимог не вбачається можливим визначити 

показники результативності у кількісній формі. Основні положення регуляторного акта 

спрямовані на посилення гарантій захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. 

Визначення орієнтовного розміру втрат та вигод для суспільства, пов’язаних з відповідно 

вчиненням та припиненням порушень конкуренційного законодавства у деяких випадках є 

можливим, але не може бути використано у якості показників результативності, оскільки 

залежить від характеру та фактичних обставин таких порушень.  

Якісним показником результативності Типових вимог можна визначити ефект від 

спрощення та якісного удосконалення правового регулювання відносин між 

Антимонопольним комітетом України та суб’єктами господарювання в частині звільнення 

суб’єктів господарювання від отримання попереднього дозволу на здійснення узгоджених 

дій про спеціалізацію виробництва. 

Практичні результати застосування запропонованої моделі правового регулювання 

певною мірою знаходитимуть своє відображення у річних звітах Антимонопольного 

комітету України у розрізі аналізу заходів попереднього контролю за узгодженими діями 

суб’єктів господарювання. 

Разом з тим, з моменту набуття чинності акта та його оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Комітету та за період здійснення періодичного відстеження пропозицій та 

зауважень до правових норм регуляторного акта, або їх реалізації  не надходило. 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Прийняття розпорядження Антимонопольного комітету України  від 11.12.2008                       

№ 880-р «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання 

про спеціалізацію виробництва, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без 

дозволу органів Антимонопольного комітету України», спрощує існуюче правове 

регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України та суб’єктами 

господарювання в частині звільнення суб’єктів господарювання від попереднього                 

одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів 

господарювання про спеціалізацію виробництва, забезпечить необхідну прозорість процесу 

та дозволить формалізувати підходи при розгляді питань здійснення узгоджених дій про 

спеціалізацію виробництва, посилить захист прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

  

  

Голова Комітету                        О. ПІЩАНСЬКА 

 


