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Майже за двадцять років дії україн-
ського законодавства в сфері захисту еко-
номічної конкуренції склалася пошире-
на і досить однозначна судова практика. 
водночас низка проблем у судовій прак-
тиці пов’язана передусім із недостатнім 
законодавчим регулюванням цієї сфери.

Стримана позиція

однією із суттєвих проблем є колі-
зія законодавчого регулювання підвідо-
мчості справ щодо оспорювання рішень 
антимонопольного комітету україни 
(аМку).

З прийняттям 2005 року кодексу адмі-
ністративного судочинства (кас) украї-
ни, позови на дії і рішення органів влад-
них повноважень мають розглядатися в 
адміністративних судах та в межах окре-
мої процедури діловодства. важливою 
особливістю цієї процедури є те, що тя-
гар доказування перекладено з позивача 
на відповідача, що суттєво сприяє захисту 
прав суб’єктів господарювання. 

аМку також є органом державної вла-
ди, і, за логікою кас україни, його рішен-
ня мають оскаржуватися в адміністративних 
судах за відповідною процедурою. разом 
із тим, згідно зі статтею 60 Закону україни 
«про захист економічної конкуренції», такі 
справи розглядають господарські суди.

керуючись названою статтею та час-
тиною 2 статті 2, частиною 4 статті 4 кас 
україни, згідно з якими адміністративні 
суди розглядають справи за позовами на рі-
шення, дії тощо державних органів, якщо 
для таких рішень конституцією україни 
або законами не встановлено інший по-
рядок оскарження, господарські суди вва-
жають, що відповідні спори мають роз-
глядати вони. така позиція неодноразово 
підтверд жувалася вищим господарським 
судом україни (вГсу), зокрема в постано-
ві пленуму вГсу «про деякі питання прак-
тики застосування конкурентного законо-

давства» від 26 грудня 2011 року 
№ 15.

водночас адміністратив-
ні суди мають іншу думку. На-
приклад, в ухвалі вищого ад-
міністративного суду украї-
ни від 10 листопада 2010 року 
№ к-24322/10в підсудність 
спорів кас україни обґрун-
тована тим, що цей кодекс 
прийнятий пізніше від Закону 
україни «про захист економіч-
ної конкуренції», і останній, до 
того ж, не є процесуальним ак-
том, а отже, не може встанов-
лювати підсудність спорів.

Безумовно, крапку в цій 
проблемі може поставити 
лише законодавець, прий-
нявши відповідні зміни або до 
Закону україни «про захист 
економічної конкуренції», або 
до кас україни.

варто відзначити стриману 
позицію аМку з цього питан-
ня, який не наполягає на кон-
кретній підвідомчості спорів 
та наразі не порушує питан-
ня про неправильне визначен-
ня підвідомчості при звернен-
ні суб’єкта господарювання до 
адміністративного суду.

Штрафи проти 
зловживання

Іншою, не менш вагомою, 
проблемою судової практики 
у справах про оскарження рі-
шень аМку є усталений підхід 
господарських судів до розгля-
ду справ по суті.

так, велика кількість штра-
фів накладається коміте-
том у зв’язку із зловживан-
ням суб’єктом господарюван-
ня монопольним становищем 
на ринку. Безу мовно, при накладенні та-
кого штрафу комітет має довести не тіль-
ки наявність у діях суб’єкта господарю-
вання конкретних проявів зловживання, 
а й сам факт його монопольного станови-
ща на ринку. І в цьому зв’язку важливим є 
правильне визначення товарних і терито-

ріальних меж ринку, оскільки дані факто-
ри значним чином позначаються на рин-
ковій частці компанії. Законом україни 
«про антимонопольний комітет україни» 
ця функція є винятковим повноваженням 
аМку, а розрахунки проводяться на під-
ставі Методики, затвердженої комітетом.

відповідно до пункту 15.5 постанови 
пленуму вГсу «про деякі питання прак-
тики застосування конкурентного законо-
давства» від 26 грудня 2011 року № 15, суди 
при розгляді справи можуть перевіряти 
правильність проведення розрахунків рин-
кової частки органами аМку та правиль-
ність застосування норм Методики, проте 
не повинні брати на себе непритаманну їм 
функцію і визначати заново товарні та те-
риторіальні межі ринку, які вже були ви-
значені комітетом. Фактично, за такої по-
зиції судів суб’єкт господарювання втрачає 
один з елементів, що може стати вагомою 
підставою для оскарження рішення судів, 
оскільки без зміни товарних і територіаль-
них меж ринку довести неправильність ви-
сновків комітету щодо ринкової частки 
фактично неможливо. складно очікувати, 
що аМку, визначаючи ринкову частку в 
процесі розслідування, в судовому засідан-

ні не зможе довести правильність розра-
хунку ринкової частки, особливо беручи до 
уваги суб’єктивність тих критеріїв, які Ме-
тодика для цього встановлює.

На нашу думку, з підходом судів у цьо-
му питанні складно погодитися. Безумов-
но, суди не повинні переймати на себе не-
притаманні їм функції, самостійно визна-
чати межі ринку і проводити відповідні 
розрахунки. однак убачається, що при 
формуванні такої позиції варто було взяти 
до уваги наявність у суду ефективного ін-
струмента для вирішення питань, що по-
требують спеціальних знань, а саме: судо-
вої експертизи.

при цьому для суб’єкта господарю-
вання призначення судової експертизи 
з цього питання може стати додатковою 
можливістю захисту від необґрунтовано-
го рішення комітету.

сподіватимемося, що при збіль-
шенні кількості позовів, які подаються 
суб’єктами господарювання до адміні-
стративних судів, така негативна для по-
зивачів позиція буде змінена, а суди по-
чнуть широко застосовувати судову екс-
пертизу для вирішення спірних питань 
щодо ринкової частки моно полістів.
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