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Анотація 
Проведено дослідження використання інструментів електронної демократії в діяльності органів 

Антимонопольного комітету України при розгляді справ щодо захисту економічної конкуренції.  
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Abstract 
A study of the use of tools of e–democracy activities of bodies of the Antimonopoly Committee of Ukraine when 

considering cases on the protection of economic competition.  
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Вступ  
Суб’єктами запровадження та розвитку е–демократії є органи державної влади. Інструментарій е–

демократії відкриває додаткові канали комунікації між громадянами і органами влади, між органами 
влади та інститутами громадянського суспільства. 

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у 
сфері державних закупівель [1]. 

Одним із основних завдань Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та 
реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням 
законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання 
перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції [1]. 

Метою роботи є дослідження інструментів е–демократії, які використовуються органами 
Антимонопольного комітету України при розгляді справ щодо захисту економічної конкуренції.  

 
Результати дослідження 

Антимонопольний комітет України забезпечує функціонування власного веб–сайту 
(http://www.amc.gov.ua). На сайті надається інформація: про організаційно–правові засади діяльності, 
новини, поточна діяльність, перелік нормативно–правових актів, що регламентують діяльність або є 
результатом діяльності,  оприлюднюються плани та певні форми звітності з їх виконання, надається 
інформація щодо графіків прийому громадян посадовцями, номери «телефонів довіри» або «гарячих 
ліній» тощо. 

Однією з основних функцій органів Антимонопольного комітету України, що здійснюють 
державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, є розгляд 
справ про його порушення. Ця діяльність здійснюється відповідно до Законів України «Про 
Антимонопольний комітет України» [1], «Про захист економічної конкуренції» [2],  «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» [3] та Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ) [4].  

Процедура розгляду справи передбачає направлення сторонам у справі подання про попередні 
висновки. 

Правила розгляду справ регламентують, що у разі, якщо немає можливості вручити копію подання 
з попередніми висновками особам, які беруть участь у справі, державний уповноважений, голова 
територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п’ять днів до дня розгляду справи 
забезпечують  розміщення  на офіційному  веб–сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua)  інформацію  
щодо  попередніх  висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи. 
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Для дослідження ринків, які використовуються під час розгляду справ, Антимонопольним 
комітетом України запроваджено рубрику «Опитування». 

Відповідно до вимог частини другої статті 48 Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» органи Антимонопольного комітету  України  оприлюднюють рішення  за результатом 
розгляду справ про порушення законодавства про   захист   економічної  конкуренції  на  офіційному  
веб–сайті протягом 10 робочих днів з дня його  прийняття.  Рішення  підлягає оприлюдненню в 
повному обсязі, крім  інформації,  яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація  з  
обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена чи  змінена в інший спосіб, який забезпечує 
достатній її захист та достатню  прозорість  щодо  обґрунтування органом Антимонопольного 
комітету України прийнятого рішення. Інформація про прийняті рішення розміщується 
Антимонопольним комітетом України на веб–сайті, а територіальні відділення – на суб–сайтах. 

Сьогодні конкуренційне законодавство України за певних умов передбачає можливість повного 
звільнення особи від відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії. 

Зокрема, «особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих 
дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне 
відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, 
звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої 
статтею 52 цього Закону» (частина 5 статті 6 Закону «Про захист економічної конкуренції»). 

На веб–сайті сайті розміщено програму звільнення від відповідальності та пропонується у разі 
наявності зазначеної інформації відповідне повідомлення зробити за телефоном (044) 251–62–08 
та/або на електронну адресу: leniency@amcu.gov.ua. 

Для відома громадськості запроваджено розміщення на веб–сайті інформації про рішення органів 
Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та 
накладення штрафу. 

 
Висновки 

Встановлено, що використання Антимонопольним комітетом України та його територіальними 
органами елементів е–демократії сприяє підвищенню прозорості їх діяльності завдяки використанню 
сучасних технологій надання громадянам, учасникам інститутів громадянського суспільства та 
юридичним особам доступу до інформації. Використання елементів е–демократії при розгляді справ 
сприяє повноті досліджень, доведенню порушень та притягненню до відповідальності, дає 
можливість звільнення від відповідальності.  
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