
 
 

1 

 

ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

“АНТИМОНОПОЛЬНО - КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО 
 (ПРАВО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ)” 

(для бакалаврів) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2018 



 
 

2 

 
 

Підготовлено професором кафедри господарського, трудового права та 

цивільно – правових дисциплін Бортником В.А. 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри господарського, трудового права та 

цивільно – правових дисциплін  ( протокол № 2 від 24.09.2018 р.) 

 

 

 

Схвалено Вченою радою Навчально – наукового інституту права ( 

протокол № 8 від 12 .10.2018 р.) 
 

 
 

Бортник В.А.  Методичні рекомендації  щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни “Антимонопольно - конкурентне право (Право 

захисту конкуренції” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2018 –  14 с. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати 

та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення 

та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни “Антимонопольно – конкурентне право (Право 

захисту конкуренції)  ” визначається навчальною програмою, а також різними 

методичними матеріалами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
«АНТИМОНОПОЛЬНО – КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО» 

(ПРАВО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ) 
№ 
пор.  

Курс 4 Семестр 7          7 
  
Кількість годин у семестрі  75 
 
Теми 

 
 

 
 

 Змістовий модуль І. Теоретико – правові засади обмеження 
монополізму, поняття та джерела антимонопольного 

законодавства 
 

1.  Предмет і значення антимонопольного права 

2. Джерела антимонопольного законодавства України 

3. Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності 

4. Зловживання антимонопольним становищем на ринку 

5  Недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності 

6. Правові основи здійснення  боротьби з монополізмом та 
недобросовісною конкуренцією 

7. Антимонопольний комітет України, його правовий статус 

8. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 

 Разом годин                                                                                  75 
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ЗМІСТ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

 «АНТИМОНОПОЛЬНО – КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО» 
(ПРАВО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ) 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ, ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Тема 1. Предмет і значення антимонопольного права  
 

Поняття, мета і завдання демонополізації економіки.  Державне 

регулювання у сфері обмеження монополізму, недопущення недобросовісної 

конкуренції, природних монополій. Способи демонополізації та заходи щодо їх 

реалізації.  Порядок здійснення антимонопольного регулювання. Принципи 

здійснення антимонопольної політики.  Правові проблеми контролю за 

економічною концентрацією.  

Питання для самоконтролю 

1. Що становить предмет антимонопольного права України? 

2. В чому полягає зв’язок антимонопольного права з іншими галузями 

права? 

3. Розкрийте основні завдання курсу “Антимонопольне та 

конкурентне право України”. 

4. В чому полягає державне регулювання у сфері обмеження 

монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції, природних 

монополій? 

5. Наведіть способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації. 

6. Охарактеризуйте порядок здійснення антимонопольного 

регулювання. 

7. Назвіть принципи здійснення антимонопольної політики. 
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8. В чому полягають правові проблеми контролю за економічною 

концентрацією? 

Теми рефератів 

1.Державне регулювання у сфері обмеження монополізму, недопущення 

недобросовісної конкуренції, природних монополій. 

2. Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації.  

3. Порядок здійснення антимонопольного регулювання. 

 

Література [1, 4, 6, 9-12] 
 

Тема 2. Джерела антимонопольного законодавства України  
 

Загальна характеристика антимонопольного законодавства.   

Співвідношення законодавства про обмеження монополізму з законодавством 

про недопущення недобросовісної конкуренції.  Державна, галузеві та 

регіональні програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції. 

Основні напрями. Міжнародно-правове регулювання недопущення 

недобросовісної конкуренції.  Вимоги у країнах ЄЕС (Європейське економічне 

співтовариство) щодо боротьби з монополізмом та недопущенням 

недобросовісної конкуренції. 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте загальну характеристику антимонопольного законодавства.   

2. Розкрийте cпіввідношення законодавства про обмеження монополізму 

з законодавством про недопущення недобросовісної конкуренції.  

3. Охарактеризуйте державну, галузеві та регіональні програми 

демонополізації економіки і розвитку конкуренції.  

4. В чому полягає міжнародно-правове регулювання недопущення 

недобросовісної конкуренції.  

5. Розкрийте вимоги у країнах ЄЕС (Європейське економічне 

співтовариство) щодо боротьби з монополізмом та недопущенням 

недобросовісної конкуренції. 
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Теми рефератів 

1.Співвідношення законодавства про обмеження монополізму з 

законодавством про недопущення недобросовісної конкуренції. 

2.  Державна, галузеві та регіональні програми демонополізації економіки 

і розвитку конкуренції. 

 

Література[1, 4-7, 9-12, 16-18] 
 
Тема 3. Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності держави  
 

Суб'єкти демонополізації, антимонопольного регулювання та застосування 

антимонопольного законодавства.  Правові, економічні та організаційні засади 

державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні. 

Суб'єкти господарювання (підприємці). Юридичні та фізичні особи як суб’єкти 

антимонопольного регулювання.  Об'єкти антимонопольної політики.  

Питання для самоконтролю 

1. Наведіть характеристику суб'єктів демонополізації, антимонопольного 

регулювання та застосування антимонопольного законодавства.  

2. Розкрийте правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.  

3. Суб'єкти господарювання (підприємці). Юридичні та фізичні особи як 

суб’єкти антимонопольного регулювання.  

4. Охарактеризуйте об'єкти антимонопольної політики.   

Теми рефератів 

1.Суб'єкти демонополізації, антимонопольного регулювання та 

застосування антимонопольного законодавства.   

2.Правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 

діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.  

3.Суб'єкти господарювання (підприємці). 

 

Література[1, 2, 4-7, 9-14] 
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Тема 4. Зловживання антимонопольним становищем на ринку  
 

Визначення монопольного становища. Антиконкурентні узгоджені дії.   

Дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-

господарського управління та контролю.  

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення монопольного становища.  

2. Охарактеризуйте антиконкурентні узгоджені дії.   

3. В чому полягає дискримінація суб'єктів господарювання органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та органами 

адміністративно-господарського управління та контролю.  

Теми рефератів 

1.Визначення монопольного становища.  

2.Антиконкурентні узгоджені дії.   

3.Дискримінація суб'єктів господарювання 

 

Література [4-7, 9-12, 15-18] 
 
Тема 5. Недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності  
 

Конкурентні дії, що суперечать законам, правилам, та звичаям у 

підприємницькій діяльності.  Неправомірне використання ділової репутації 

підприємця. Досягнення неправомірних переваг шляхом створення перешкод 

підприємцю у процесі здійснення підприємницької діяльності.  Неправомірне 

збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте конкурентні дії, що суперечать законам, правилам, та 

звичаям у підприємницькій діяльності.  

2. Поясніть поняття неправомірного використання ділової репутації 

підприємця.  
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3. В чому полягає досягнення неправомірних переваг шляхом створення 

перешкод підприємцю у процесі здійснення підприємницької діяльності.  

4. Наведіть характеристику неправомірного збирання, розголошення та 

використання комерційної таємниці. 

Теми рефератів 

1.Конкурентні дії, що суперечать законам, правилам, та звичаям у 

підприємницькій діяльності.  

2. Неправомірне використання ділової репутації підприємця.  

3.Досягнення неправомірних переваг шляхом створення перешкод 

підприємцю у процесі здійснення підприємницької діяльності.   

 

Література [4-6, 9-12, 16-18] 
 

Тема 6. Правові основи здійснення боротьби з монополізмом та 

недобросовісною конкуренцією   

 

Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.  

Державні органи до повноважень яких віднесена боротьба з монополізмом 

та недобросовісною конкуренцією.  Контроль за дотриманням 

антимонопольних вимог у процесі перетворення державної власності.  

Питання для самоконтролю 

1. В чому полягає державний контроль за дотриманням 

антимонопольного законодавства.  

2. Охарактеризуйте державні органи до повноважень яких віднесена 

боротьба з монополізмом та недобросовісною конкуренцією.  

3. Як здійснюється контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі 

перетворення державної власності.  

Теми рефератів 

1.Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.  
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2.Державні органи до повноважень яких віднесена боротьба з 

монополізмом та недобросовісною конкуренцією.   

 

 

 

Література [1-7, 9-12, 16-18, 20, 21] 
 
Тема 7. Антимонопольний комітет України, його правовий статус  
 

Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України.   

Завдання Антимонопольного комітету України. Основні принципи 

діяльності Антимонопольного комітету України.  Система та структура органів 

Антимонопольного комітету України.  Компетенція Антимонопольного 

комітету України. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного 

комітету України. Відносини АМКУ з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського 

управління та контролю. Обов'язковість виконання вимог державних 

уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету 

України.  

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного 

комітету України.   

2. В чому полягають завдання Антимонопольного комітету України.  

3. Розкрийте основні принципи діяльності Антимонопольного комітету 

України. 

4. Охарактеризуйте систему та структуру органів Антимонопольного 

комітету України.   

5. В чому полягає компетенція Антимонопольного комітету України.  

6. Наведіть гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету 

України.   
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7. Розкрийте відносини Антимонопольного комітету України з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, органами 

адміністративно-господарського управління та контролю.  

8. В чому полягає обов'язковість виконання вимог державних 

уповноважених та голів територіальних відділень АМКУ.  

Теми рефератів 

1.Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України.   

2.Завдання Антимонопольного комітету України.  

3.Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України. 

4.Система та структура органів Антимонопольного комітету України.  

5.Компетенція Антимонопольного комітету України.  

6.Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України. 

 

Література [1, 4-8, 9-12, 16-19] 
 

 
Тема 8. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства  
 

Особливості відповідальності за порушення антимонопольного 

законодавства. Види відповідальності. Кримінальна відповідальність.  

Цивільно-правова відповідальність.  Адміністративна відповідальність 

посадових осіб та громадян, які займаються підприємницькою діяльністю. 

Адміністративно-правові санкції.  Відповідальність АМКУ та його посадових 

осіб за видання актів та інших рішень, які порушують права підприємців.  

Відповідальність органів та їх посадових осіб які регулюють діяльність 

природних монополій. 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте особливості відповідальності за порушення 

антимонопольного законодавства. 

2. Назвіть види відповідальності за порушення антимонопольного 

законодавства.  
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3. В чому полягає відповідальність Антимонопольного комітету та його 

посадових осіб за видання актів та інших рішень, які порушують права 

підприємців.  

4. Охарактеризуйте відповідальність органів та їх посадових осіб які 

регулюють діяльність природних монополій. 

 

Теми рефератів 

1.Особливості відповідальності за порушення антимонопольного 

законодавства.  

2.Види відповідальності.  

3.Кримінальна відповідальність.  

4. Цивільно-правова відповідальність.   

5.Адміністративна відповідальність посадових осіб та громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю 
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