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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

«Антимонопольно  - конкурентне право ( Право захисту конкуренції)» 

– це самостійна галузь права, яка регулює відносини, що складаються у сфері 

захисту економічної конкуренції, боротьби з монополізмом та недобросовісною 

конкуренцією. 

В процесі вивчення даного курсу студенти повинні оволодіти правилами 

самостійної роботи з законодавчими актами, навиками практичної роботи, 

зокрема визначити: акти законодавства, регулюючі питання розвитку 

конкуренції, антимонопольної політики і демонополізації економіки; 

об'єктивну необхідність обмеження монополізму; монопольне становище на 

ринку та зловживання ним.  

Сформулювати і розкрити поняття терміну “недобросовісна конкуренція”, 

спираючись на практику застосування антимонопольного законодавства, а 

саме: визначити види правопорушень, що визнаються недобросовісною 

конкуренцією; приділити увагу правовим засобам захисту підприємців від 

недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення вимог 

законодавства про недопущення недобросовісної конкуренції.  

Засвоїти систему та структуру органів які забезпечують державний 

контроль за додержанням антимонопольного законодавства, де докладно 

пояснити: про Антимонопольний комітет України, його структуру та 

повноваження; відповідальність за порушення антимонопольного 

законодавства і встановлені види санкцій за порушення його норм; розказати 

про розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства та звернути 

увагу порядку їх оскарження та виконанню розпоряджень Антимонопольного 

комітету. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
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 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 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.  

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. 

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

антимонопольного регулювання.  Об'єкти антимонопольної політики.  

Література[1, 2, 4-7, 9-14] 
 

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.  

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. 

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.  

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 
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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.  

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. 

 
Література [1, 4-8, 9-12, 16-19] 

 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в письмовій формі у 

відповідності з цими вказівками та запропонованими варіантами завдань. 

Варіант завдання студент обирає за першою літерою свою прізвища. 

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту 

А- В 1 

Г- Є 2 

Ж- К 3 
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Л- Н 4 

О – Р 5 

С- У 6 

Ф – Ч 7 

Щ – Я 8 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Джерела антимонопольного законодавства України. 

2. Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності держави. 

3. Зловживання антимонопольним становищем на ринку. 

4. Недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності. 

5. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету 

України. 

6. Антимонопольний комітет України, його правовий статус. 

7. Повноваження Антимонопольного комітету України та його посадових 

осіб. 

8. Розгляд справ та заяв Антимонопольним комітетом України і 

оскарження його рішень. 

9. Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонопольного 

комітету України. 

10. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 

11. Зловживання монопольним становищем на ринку. 

12. Види правопорушень антимонопольного законодавства.  

13. Поняття 8антимонопольно- конкурентних узгоджених дій.  

14. Поняття та способи дискримінації суб’єктів господарювання органами  

державної влади, органами місцевого самоврядування та органами 

адміністративно-господарського управління та контролю. 

15. Неправомірне використання ділової репутації підприємця. 

16. Неправомірне використання товару іншого виробника.  
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17. Неправомірне збирання, розголошення, використання та схилення до 

розголошення комерційної таємниці. 

18. Державний контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства.  

19. Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям, приєднанням), 

ліквідацією суб’єктів господарювання .  

20. Примусовий поділ монопольних утворень.  

21. Контроль за економічною концентрацією (Розрахунок показників). 

22. Повноваження посадових осіб Антимонопольного комітету України.  

23. Розгляд справ та заяв Антимонопольним комітетом України. 

24. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення 

антимонопольного законодавства.   

25. Порядок та строки виконання рішень Антимонопольного комітету 

України.  

26. Підвідомчість спорів. 

27. Порядок прийняття та підстави оскарження рішень Антимонопольного 

комітету та його посадових осіб в адміністративному та судовому порядку. 

28. Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонопольного 

комітету України 

29. Органи та посадові особи Антимонопольного комітету України, які 

розглядають справи  про порушення.  

30. Підвідомчість справ.  

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1 Предмет і метод антимонопольного права  

2 Державне регулювання у сфері обмеження монополізму. 

3 Державне регулювання природних монополій.  

4 Мета і завдання антимонопольного регулювання.   

5 Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації.  

6 Порядок здійснення антимонопольного регулювання.  
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7 Принципи здійснення антимонопольної політики.  

8 Правові проблеми контролю за економічною концентрацією.  

9 Джерела антимонопольного законодавства України  

10 Мета і завдання антимонопольного законодавства.  

11 Загальна характеристика антимонопольного законодавства.   

12 Суб'єкти демонополізації, антимонопольного регулювання та 

застосування антимонопольного законодавства.   

13 Правові, економічні та організаційні засади державного регулювання 

діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.  

14 Суб'єкти господарювання (підприємці).  

15 Юридичні та фізичні особи як суб’єкти антимонопольного регулювання.   

16 Об'єкти антимонопольної політики.  

17 Співвідношення законодавства про обмеження монополізму з 

законодавством про недопущення недобросовісної конкуренції.  

18 Співвідношення понять природна монополія та суб'єкт природної 

монополії.   

19 Державне регулювання у сфері обмеження монополізму, недопущення 

недобросовісної конкуренції, природних монополій.  

20 Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації.  

21 Порядок здійснення антимонопольного регулювання. 

22 Принципи здійснення антимонопольної політики.   

23 Правові проблеми контролю за економічною концентрацією.  

24  

25 Державне регулювання природних монополій.   

26 Обов'язки суб'єктів природних монополій.  

27 Національні комісії регулювання природних монополій (порядок 

утворення та ліквідації, основні завдання та повноваження, порядок 

прийняття рішень). 

28 Юридичні та фізичні особи як суб’єкти антимонопольного регулювання.  

29 Об'єкти антимонопольної політики.  
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30 Порядок визначення монопольного становища суб'єктів господарювання 

на ринку.  

31 Зловживання монопольним становищем на ринку. 

32 Види правопорушень антимонопольного законодавства.  

33 Поняття антиконкурентних узгоджених дій.   

34 Визначення монопольного становища.  

35 Дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-

господарського управління та контролю 

36 Поняття та способи дискримінації суб'єктів господарювання органами  

державної влади, органами місцевого самоврядування та органами 

адміністративно-господарського управління та контролю.  

37 Неправомірне використання ділової репутації підприємця. 

38 Неправомірне використання товару іншого виробника.  

39 Неправомірне збирання, розголошення, використання та схилення до 

розголошення комерційної таємниці. 

40 Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства.  

41 Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям, приєднанням), 

ліквідацією суб'єктів господарювання .  

42 Примусовий поділ монопольних утворень.  

43 Контроль за економічною концентрацією (Розрахунок показників).  

44 Контроль за дотриманням антимонопольних вимог при прийнятті рішень 

органами влади і управління.  

45 Демонополізація економіки і розвиток конкуренції в Україні.  

46 Антимонопольний комітет України, його правовий статус. 

47 Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України.   

48 Завдання Антимонопольного комітету України.   

49 Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України.   

50 Система та структура органів Антимонопольного комітету України.   

51 Компетенція Антимонопольного комітету України.  
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52 Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України .   

53 Повноваження Антимонопольного комітету України.  

54 Повноваження посадових осіб Антимонопольного комітету України.  

55 Розгляд справ та заяв Антимонопольним комітетом України. 

56 Адміністративний порядок розгляду справ про порушення 

антимонопольного законодавства.   

57 Порядок та строки виконання рішень Антимонопольного комітету 

України.  

58 Підвідомчість спорів.  

59 Порядок прийняття та підстави оскарження рішень Антимонопольного 

комітету та його посадових осіб в адміністративному та судовому 

порядку.  

60 Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонопольного 

комітету України 

61 Органи та посадові особи Антимонопольного комітету України, які 

розглядають справи  про порушення.  

62 Підвідомчість справ.  

63 Особи, які беруть участь у справі, їхні права й обов'язки (відповідач, 

заявник, треті особи). Строки, порядок подання заяви та її розгляд. 

64 Підстави для визнання рішень у справах недійсними.  

65 Оскарження прийнятих адміністративно-правових рішень 

Антимонопольного комітету.  

66 Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 

67 Види відповідальності за порушення антимонопольного законодавства.  

68 Адміністративно-правові санкції за порушення антимонопольного 

законодавства.  

69 Відповідальність Антимонопольного комітету та його посадових осіб за 

видання актів та інших рішень, які порушують права підприємців.  

70 Відповідальність органів та їх посадових осіб які регулюють діяльність 

природних монополій.  
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71 Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства 

України. 

72 Органи та посадові особи, які розглядають справи.  

73 Особи, які беруть участь у справі, їхні права й обов’язки (Відповідач, 

заявник,  треті особи).  

74 Строки, порядок подання заяви та її розгляд.  

75 Перегляд рішень у справах.  

76 Оскарження рішень, виконання рішень. 

77 Заходи, які забезпечують виконання рішень Антимонопольного комітету 

України та його територіальних відділень. 

78 Механізм застосування антимонопольного законодавства. 

79 Особливості реалізації механізму застосування антимонопольного 

законодавства.  

80 Адміністративний порядок розгляду справ про порушення  

антимонопольного законодавства.   

81 Підстави звернення до суду, господарського суду, Антимонопольного 

комітету України та державних уповноважених.  

82 Підвідомчість спорів.   

83 Порядок прийняття та підстави оскарження рішень Антимонопольного 

комітету та його посадових осіб у адміністративному та судовому 

порядку.  

84 Особливості відповідальності за порушення антимонопольного 

законодавства.  

85 Види відповідальності. 

86 Кримінальна відповідальність.  

87 Цивільно-правова відповідальність.   

88 Адміністративна відповідальність посадових осіб та громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю. 

89 Адміністративно-правові санкції.   
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90 Відповідальність АМКУ та його посадових осіб за видання актів та інших 

рішень, які порушують права підприємців. 
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