
Пріоритети діяльності Антимонопольного комітету України 2020 

(уточнені за результатами першого півріччя 2020 року) 

№ Завдання  Індикатор 

1 
Виявлення та припинення недобросовісних практик у сфері реклами лікарських 
засобів, біологічно активних добавок, лікувальних процедур, антисептичних 
засобів 

Розслідування за ознаками вчинення порушень та/або 
винесення рекомендацій/пропозицій 

2 
Виявлення та припинення порушень конкурентного законодавства на оптових 
енергетичних ринках 

Розслідування за ознаками вчинення порушень та/або 
винесення рекомендацій/пропозицій 

3 
Розслідування за ознаками зловживання монопольним становищем групою 
«ДТЕК» («Бурштинський острів») 

Завершення розслідування, прийняття рішення 

4 
Виявлення та припинення антиконкурентних практик у сфері нафти й газу Розслідування за ознаками вчинення порушень та/або 

винесення рекомендацій/пропозицій 

5 

Дослідження ринку банківських послуг у контексті порушення принципу 
конкурентного нейтралітету 

Направлення звіту про результати дослідження до КМУ з 
пропозицією розглянути питання внесення змін до 
законодавчих та нормативно-правових актів, якими банки 
державного сектору наділені виключними 
повноваженнями на надання банківських послуг в окремих 
сегментах ринку 

6 
Виявлення та припинення антиконкурентних практик у сфері діяльності 
морських портів 

Розслідування за ознаками вчинення порушень та/або 
винесення рекомендацій/пропозицій 

7 
Виявлення та припинення антиконкурентних практик у сфері залізничних 
вантажних перевезень 

Розслідування за ознаками вчинення порушень та/або 
винесення рекомендацій/пропозицій 

8 
Виявлення та припинення антиконкурентних практик під час карантинних 
заходів, запроваджених через COVID-19 

Внесення на розгляд Комітету проєкту Звіту за 
результатами вжитих органами заходів 

9 
Виявлення та припинення антиконкурентних практик у сфері споживчих товарів Надання пропозицій за результатами звіту про 

дослідження ринку 

10 
Розробка проєкту нормативного проконкурентного регулювання створення 
комунальних підприємств 

Розробка та надання пропозицій до КМУ 

11 Виявлення змов під час проведення торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів Розслідування за ознаками вчинення порушень 

11.1 
Виявлення та встановлення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції у сфері закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для 
функціонування залізничного транспорту 

Розслідування за ознаками вчинення порушень 

11.2 Виявлення та встановлення порушень законодавства про захист економічної Розслідування за ознаками вчинення порушень 



2 
 

конкуренції у сфері закупівель товарів, робіт і послуг енергогенеруючими та 
енергопередавальними компаніями 

11.3 
Виявлення та встановлення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції у сфері закупівель робіт із будівництва споруд (реконструкцій, 
ремонту тощо). 

Розслідування за ознаками вчинення порушень 

11.4 
Виявлення та встановлення порушень законодавства про захист економічної 
конкуренції у сфері закупівель робіт із ремонту та будівництва доріг 

Розслідування за ознаками вчинення порушень 

12 Реформування органу оскарження рішень у сфері публічних закупівель Пропозиції щодо законодавчих та адміністративних змін 

13 
Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері державної 
допомоги 

Розробка та надання пропозицій 

14 Початковий етап реформи територіальних відділень АМКУ Завершення початкового етапу реформи 

15 
Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання у сфері 
конкурентного права 

 Винесення на розгляд Комітету нової редакції 
законопроекту та/або направлення відповідного листа 
народним депутатам – авторам законопроекту. 

 Затвердження методології Індексу моніторингу 
конкурентного середовища на засіданні Комітету 

16 
Виявлення та припинення порушень та дій, що містять ознаки порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання 
монопольним становищем 

Припинення порушень та виявлення дій, які містять ознаки 
порушень 

17 
Виявлення та припинення недобросовісних практик під час 
виробництва/реалізації молочної продукції, зокрема масла 
солодковершкового 

Розслідування за ознаками вчинення порушень та/або 
винесення рекомендацій/пропозицій 

18 
Забезпечення захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності, 
захист інтересів суб’єктів господарювання, у тому числі малих і середніх 
підприємців 

Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених 
дій суб’єктів господарювання у сфері публічних закупівель, 
зловживань монопольним (домінуючим) становищем на 
товарних ринках, запобігання та припинення 
неправомірних дій державних органів, що призводять або 
можуть призвести до недопущення, усунення обмеження 
чи спотворення конкуренції на товарних ринках 

 

 

 

Голова Комітету                 О. ПІЩАНСЬКА 


