
 
ДЕНЬ 1 

8 ЛИПНЯ 2020 року 
 

9:30‒ 

10:00 

ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю  
Ведучий: Ярослав ГРЕГІРЧАК, заступник бізнес-омбудсмена в Україні 

Юрій ТЕРЕНТЬЄВ, голова Антимонопольного комітету України в 2015—2020 роках 

Виклики карантину та економічної кризи: як реагує АМКУ 

1. ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ 

КОНКУРЕНЦІЙНИЙ ЛАНДШАФТ УКРАЇНИ 

(10:00–11:30) 

Модератор: Сергій БЕНЕДИСЮК, партнер, керівник практики корпоративного права та М&А 

Юридичної групи LCF 

10:00‒

11:30 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 Світлана ПАНАІОТІДІ, 
заступниця міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  

 Ірина БУЛГАКОВА, суддя 

Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду 

 Дар'я ЧЕРЕДНІЧЕНКО, 
заступниця голови 

Антимонопольного комітету 

України — державна 

уповноважена 

 Олександр ВОЗНЮК, партнер 

Asters 

 Галина ЗАГОРОДНЮК, 
партнер, керівник практики 

конкурентного права МЮФ DLA 

Piper 

 Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, 
співголова експертної ради 

громадської організації 

C.A.S.E.S. International 

 Ольга ЛУК'ЯНОВА, керівник 

юридичного відділу, комплаєнс-

офіцер групи компаній «Хенкель 

в Україні» 

 

У ФОКУСІ ДИСКУСІЇ: 

 

 Новели законодавчого регулювання: оцінка 

парламентських ініціатив 

 Ландшафтний дизайн контролю за концентраціями 

 Кадрове перезавантаження АМКУ — корекція 

пріоритетів? 

 Розширення сфери контролю АМКУ 

 Преференції для інвесторів: конкуренційний аналіз 

 Адвокація конкуренції: пріоритети регулятора та 

бізнесу 

 Чи потрібен в Україні спеціальний суд із питань 

економічної конкуренції 

 Скринінг (оцінка) іноземних інвестицій в Україну vs 

антимонопольне регулювання 

 Конкуренційні виклики для бізнесу під час карантину 

 

11:30‒

11:45 
ПЕРЕРВА 

2. ДИСКУСІЯ 

КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ДИСТРИБУЦІЇ ТА E-COMMERCE 

(11:45–13:15) 

Модератор: Сергій ДЕНИСЕНКО, партнер ЮФ Aequo 



11:45‒

13:15 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ: 

 

 Ігор КУСТОВСЬКИЙ, 
директор департаменту 

досліджень і розслідувань ринків 

виробничої сфери фармацевтики 

та рітейлу АМКУ 

 Максим НАЗАРЕНКО, партнер 

Sayenko Kharenko 

 Марія ПАЯСЬ, керівник 

юридичного відділу ТОВ 

«Лореаль Україна» 

 Анна ЖАРОВА, провідний 

юрист і комплаєнс-менеджер 

ТОВ «Філіпс Україна» 

 Вікторія ГЛАДКА-БАТЮК, 
юридичний радник групи «Філіп 

Морріс Україна, Кавказ, 

Молдова» 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

 

 Новели зарубіжних конкуренційних відомств щодо 

протидії обмеженню конкуренції у сфері 

дистрибуції 

 Обмеження щодо e-commerce через призму рішень 

Єврокомісії та досвід АМКУ 

 Дистрибуція та e-commerce у практиці АМКУ 

 E-commerce тренди та виклики для юристів 

 Правозастосування АМКУ в період карантину: 

ретроспективний погляд 

 Контроль за інвестиціями з урахуванням 

зовнішньополітичної ситуації 

 Селективна дистрибуція. Розробка політик відбору 

та критеріїв, їх погодження з АМКУ 

 Маркетингові послуги та доступ до інформації — 

вплив на конкуренцію 

 Розробка політик відбору контрагентів в умовах 

специфіки ринку: як узгодити інтереси бізнесу та 

виконати вимоги закону 

 

13:15‒

13:30 
ПЕРЕРВА 

3. ДИСКУСІЯ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ В УМОВАХ КРИЗИ 

(13:30–15:00) 

Модератор: Олександр ФЕФЕЛОВ, партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

13:30‒ 

15:00 

УЧАСНИКИ ОБГОВОРЕННЯ:  

 Анжеліка КОНОПЛЯНКО, директор 

департаменту досліджень і розслідувань 

ринків невиробничої сфери 
Антимонопольного комітету України 

 Сергій ДЕНИСЕНКО, партнер ЮФ Aequo 

 Вероніка ЗАРУБИЦЬКА, адвокат ЮК 

«АМБЕР» 

 Олеся КРИВЕЦЬКА, радник Asters 

 Тетяна ХАРЕБАВА, керівник юридичного 

департаменту Sport Labs Group  

 

У ФОКУСІ ДИСКУСІЇ:  

 Тенденції в дозвільних процедурах АМКУ: 

що змінили криза і вірус? 

 Кооперація гравців ринку, об’єднання 

(перші закупівельні альянси) і переваги для 

споживачів. Послаблення 

антимонопольного контролю 

 Очікувані особливості розгляду заяв в 

умовах спаду економіки (failing firm 

defense) 

 «Підсанкційні» концентрації — 

перспективи легалізації 

 Монополізм vs торговельні розслідування 

 Концентрації та зловживання монопольним 

становищем на діджитал (цифрових) ринках 

 Антиконкурентні узгоджені дії та 

зловживання монопольним становищем на 

прикладі ринку тютюну 

 Концентрації та зловживання монопольним 

становищем на діджитал (цифрових) ринках 

 Створення штучних монополій в публічних 

закупівлях із допомогою правоохоронних 

органів України 
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10:00‒

10:30 

МАЙСТЕР-КЛАС  

Євген ДУДНИК, керівник напряму з питань державної допомоги ЮФ ADS Legal Group 

Держпідтримка під час пандемії. Відмінності між Україною та ЄС 



10:30–

10:40 

ПЕРЕРВА 

4. CASE STUDIES 

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

(10:40–12:00) 

Модератор: Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР» 

10:40‒

12:00 

УЧАСНИКИ ОБГОВОРЕННЯ: 

 

 Алла МАКСИМЕНКО, заступниця 

директора юридичного 

департаменту АМКУ 

 Ірина БУЛГАКОВА, суддя 

Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду 

 Ксенія ПОГРУЖАЛЬСЬКА, 
старший юрист МЮФ Baker 

McKenzie 

 Павло УЩУК, менеджер-

начальник сектору з 

антимонопольного комплаєнсу АТ 

«Укрзалізниця» 

 Михайло ТРЕТЬЯКОВ, начальник 

управління правового забезпечення 

Групи компаній «SOCAR Україна» 

У ФОКУСІ ДИСКУСІЇ: 

 

 Нові «спірні» позиції Верховного Суду 

 Підстави для скасування рішень АМКУ в 

резонансних справах (бензиновій, тютюновій, 

операторів мобільного зв’язку, etc.) 

 Оскарження рішень АМКУ щодо держдопомоги: 

правові позиції українських судів 

 Дискреція АМКУ: підходи українських судів 

 Межі судового перегляду рішень АМКУ 

 Нюанси виконання судових рішень у 

конкуренційних спорах в Україні\Свіжа практика 

Верховного Суду vs. право на справедливий суд: як 

бути? 

 

 


