
1

Київ 2005

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

(для спеціалістів)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


2

Можаровська Н. О. Навчальна програма дисципліни “Правове регу-
лювання антимонопольної діяльності” (для спеціалістів). — К.: МАУП,
2005. — 26 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тема-
тичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Правове регу-
лювання антимонопольної діяльності”, теми контрольних робіт, вказівки
до виконання контрольної роботи, контрольні питання, а також список
рекомендованої літератури.

Підготовлено доктором філософії в галузі права, старшим викладачем
Н. О. Можаровською

Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права
(протокол № 11 від 19.01.05)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2005

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Антимонопольна діяльність є одним з найважливіших видів
регулювання підприємницької діяльності. Вона є базовим склад-
ником процесу соціально-економічних реформ, що відбувають-
ся в постсоціалістичних країнах. Саме демонополізація разом із
роздержавленням і приватизацією становлять ядро реформи, ос-
кільки функціонування ринкових відносин передбачає, по-пер-
ше, створення за допомогою правових механізмів рівних мож-
ливостей для суб’єктів підприємницької діяльності, по-друге, —
наявність конкуренції між ними.

Утримання конкуренції тісно пов’язано з інститутом антимо-
нопольної діяльності, оскільки обмеження дій підприємців саме
спрямовано на створення конкурентного середовища у сфері
підприємництва.

Разом з тим, у процесі розвитку підприємств і концентрації
капіталу, як правило, виникає класична монополія, яка з часом
з метою усунення конкурентів і підриває конкуренцію, створю-
ючи загрозу існуванню самого ринку.

Враховуючи негативні наслідки монополізму для розвитку
економіки, країни з ринковими відносинами і почали застосову-
вати правові засоби обмеження цього явища. Зазначену функ-
цію взяла на себе держава, що є єдиним суб’єктом у системі
ринкових відносин, яка в змозі реалізувати антимонопольні
функції.

Програма вивчення дисципліни “Правове регулювання анти-
монопольної діяльності” будується на законодавстві України з
економічної конкуренції, боротьбі з монополізмом та недобро-
совісною конкуренцією як протиправний засіб досягнення не-
правомірних переваг у добросовісній конкуренції.

Мета дисципліни:
1. Дати основні визначення предмета, значення антимоно-

польного законодавства. Ознайомитися з термінологією,
що притаманна конкуренції. Враховуючи досвід законо-
давства з економічної конкуренції європейських країн, сту-
дент має чітко засвоїти становлення українського антимо-
нопольного законодавства.
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2. Проаналізувати, спираючись на чинне законодавство, ан-
тимонопольну діяльність держави, зокрема визначити:
• акти законодавства, регулюючі питання розвитку кон-
куренції, антимонопольної політики і демонополізації
економіки;

• об’єктивну необхідність обмеження монополізму;
• монопольне становище на ринку та зловживання ним.

3. Висвітлити напрями захисту від монополізму в підприєм-
ницькій діяльності шляхом застосування чинного законо-
давства. Сформулювати і розкрити поняття терміна “не-
добросовісна конкуренція”, спираючись на практику зас-
тосування антимонопольного законодавства, а саме:
• визначити види правопорушень, що визнаються недо-
бросовісною конкуренцією;

• приділити увагу правовим засобам захисту підприємців
від недобросовісної конкуренції;

• пояснити відповідальність за порушення вимог законо-
давства про недопущення недобросовісної конкуренції.

4. Засвоїти систему та структуру органів, які забезпечують
державний контроль за дотриманням антимонопольного
законодавства, де докладно пояснити:
• про Антимонопольний комітет України, його структу-
ру та повноваження;

• розкрити відповідальність за порушення антимонополь-
ного законодавства і встановлені види санкцій за пору-
шення його норм;

• розповісти про розгляд справ про порушення антимо-
нопольного законодавства і звернути увагу на порядок
їх оскарження та виконання розпоряджень Антимоно-
польного комітету.

Основне завдання дисципліни не лише вивчити основні поло-
ження чинного законодавства, регулююче питання обмеження
монополізму та правового регулювання цього процесу з боку
держави, а й опанування основних положень антимонопольного
права держав, де воно виникло раніше.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

 І. Державне регулювання обмеження монополізму 
  1 Державна політика у сфері економічної конкуренції 
  2 Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності держави 
  3 Антимонопольний комітет України: його структура, компетенція 

та повноваження 
 ІІ. Нормативне регулювання антимонопольної діяльності 

  4 Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції 
  5 Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції 
  6 Правове регулювання діяльності природних монополій 
  7 Міжнародне антимонопольне законодавство 

 ІІІ. Правові засади охорони суб’єктів  господарювання та 
споживачів  від порушень антимонопольно-конкурентного 
законодавства 

  8 Види та склад правопорушень законодавства про захист економічної 
конкуренції 

  9 Види правопорушень законодавства про захист від недобросовісної 
конкуренції 

 ІV. Захист прав  підприємців  і споживачів  від монополізму 
та недобросовісної конкуренції 

10 Правові засади здійснення боротьби з монополізмом 
і недобросовісною конкуренцією 

11 Розгляд справ і заяв Антимонопольним комітетом України 
і оскарження його рішень 

12 Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонопольного 
комітету України 

13 Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Розділ І. Державне регулювання обмеження монополізму

Тема 1. Державна політика у сфері економічної
конкуренції

Поняття, мета і завдання демонополізації економіки. Дер-
жавне регулювання у сфері обмеження монополізму, недопу-
щення недобросовісної конкуренції, природних монополій. Мета
і завдання антимонопольного регулювання. Способи демонопо-
лізації та заходи щодо їх реалізації. Порядок здійснення анти-
монопольного регулювання. Особливості демонополізації окре-
мих об’єктів. Пріоритетні напрями демонополізації та антимо-
нопольного регулювання.

Принципи здіантимонопольної політики. Економічні умови
забезпечення збалансування інтересів суспільства, монополій і
споживачів їх товарів при здійсненні антимонопольної політи-
ки. Правові проблеми контролю за економічною концентрацією.

Література [1; 7; 9; 18–20; 22; 34]

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

Суб’єкти демонополізації, антимонопольного регулювання та
застосування антимонопольного законодавства: Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Ан-
тимонопольний комітет України, Фонд державного майна Ук-
раїни, органи місцевого самоврядування.
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Суб’єкти господарювання (підприємці). Юридичні та фізичні
особи як суб’єкти антимонопольного регулювання.

Об’єкти антимонопольної політики. Ринкова економіка та
добросовісна конкуренція. Поняття і принципи. Бар’єри вступу
господарюючих суб’єктів на ринки.

Література [18–20; 22]

Тема 3. Антимонопольний комітет України: його структура
компетенція та повноваження

Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету
України. Завдання Антимонопольного комітету України. Ос-
новні принципи діяльності Антимонопольного комітету Украї-
ни. Система та структура органів Антимонопольного комітету
України. Компетенція Антимонопольного комітету України.

Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного коміте-
ту України. Відносини Антимонопольного комітету України з
органами державної влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, органами адміністративно-господарського управління та кон-
тролю. Обов’язковість виконання вимог державних уповнова-
жених і голів територіальних відділень Антимонопольного ком-
ітету України.

Повноваження Антимонопольного комітету України. Голова
Антимонопольного комітету України та державні уповноважені
(вимоги призначення на посаду). Строк повноважень. Права і
обов’язки державного уповноваженого, голови територіального
відділення Антимонопольного комітету України. Дисциплінар-
на відповідальність і звільнення з посади державного уповнова-
женого Антимонопольного комітету України.

Територіальні відділення Антимонопольного комітету Украї-
ни. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету Украї-
ни.

Література [1; 7; 9; 18–20; 22]
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Розділ ІІ. Нормативне регулювання антимонопольної
діяльності

Тема 4. Правові засади підтримки та захисту економічної
конкуренції

Мета і завдання Закону України “Про захист економічної
конкуренції”. Загальна характеристика Закону України “Про
захист економічної конкуренції”, його структура та зміст. По-
няття та зміст конкуренції. Поняття економічної конкуренції.

Література [2; 7; 18–20; 22]

Тема 5. Правове регулювання захисту від недобросовісної
конкуренції

Мета і завдання Закону України “Про захист від недобросо-
вісної конкуренції”. Загальна характеристика Закону України
“Про захист від недобросовісної конкуренції”, його структура
та зміст.

Співвідношення законодавства про захист економічної конку-
ренції з законодавством про недопущення недобросовісної конку-
ренції. Державна, галузеві та регіональні програми демонополі-
зації економіки і розвитку конкуренції. Основні напрями.

Література [18–20; 22]

Тема 6. Правове регулювання діяльності природних
монополій

Мета та завдання Закону України “Про природні монополії”.
Загальна характеристика Закону України “Про природні моно-
полії”, його структура та зміст. Поняття природних монополій.
Суб’єкти природних монополій. Правові, економічні та органі-
заційні засади діяльності суб’єктів природних монополій в Ук-
раїні. Співвідношення понять “природна монополія” та “суб’єкт
природної монополії”.

Органи, які регулюють діяльність суб’єктів природних моно-
полій. Сфери діяльності суб’єктів природних монополій. Суміжні
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ринки. Предмет, принципи регулювання діяльності суб’єктів
природних монополій. Обов’язки суб’єктів природних монополій.
Національні комісії регулювання природних монополій (поря-
док утворення та ліквідації, основні завдання та повноваження,
порядок прийняття рішень).

Література [7; 18–20; 22]

Тема 7. Міжнародне антимонопольне законодавство

Міжнародно-правове регулювання недопущення недобро-
совіснї конкуренції в СНД (Співдружність незалежних держав).
Вимоги у країнах ЄЕС (Європейське економічне співтовариство)
щодо боротьби з монополізмом і недопущенням недобросовісної
конкуренції.

Література [3; 7; 18–20; 22; 26]

Розділ ІІІ. Правові засади охорони суб’єктів
господарювання та споживачів від порушень
антимонопольно-конкурентного законодавства

Тема 8. Види та склад правопорушень законодавства
про захист економічної конкуренції

Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, зло-
вживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

Поняття узгоджених дій. Учасники узгоджених дій. Поняття
антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання.
Заборона вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Узгод-
жені дії малих або середніх підприємців. Узгоджені дії стосов-
но постачання та використання товарів. Узгоджені дії стосовно
прав інтелектуальної власності. Випадки дозволеності узгодже-
них дій. Типові вимоги до узгоджених дій, що не потребують
згоди органів Антимонопольного комітету України.

Монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарюван-
ня. Передумови виникнення монопольного становища. Офіцій-
но визнане монопольне становище. Зловживання монопольним
(домінуючим) становищем на ринку. Види дій, класифіковані
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законодавством як зловживання монопольним становищем. За-
борона зловживання монопольним (домінуючим) становищем на
ринку.

Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого само-
врядування, органів адміністративно-господарського управлін-
ня та контролю.

Законодавче визнання і перелік антиконкурентних дій органів
влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністра-
тивно-господарського управління та контролю.

Нормативні заборони щодо делегування повноважень органів
влади та органів місцевого самоврядування. Заборона дій щодо
схилення до порушень законодавства про захист економічної
конкуренції та їх легітимізації.

Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів гос-
подарювання, об’єднань.

Зміст обмежувальної діяльності суб’єктів господарювання та
об’єднань. Перелік заборон. Неправомірне використання су-
б’єктом господарювання ринкового становища. Поняття диск-
римінації конкурентів суб’єктами господарювання. Зміст обме-
жувальної діяльності об’єднань. Законодавчі заборони.

Література [1; 10; 13; 15; 17–20; 22; 28]

Тема 9. Види правопорушень законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції

Конкурентні дії, що суперечать законам, правилам і звичаям
у підприємницькій діяльності.

Неправомірне використання ділової репутації підприємця:
неправомірне використання чужих позначень, рекламних мате-
ріалів, упаковок. Неправомірне використання товару іншого
виробника. Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Порівняль-
на реклама.

Досягнення неправомірних переваг шляхом створення пере-
шкод підприємцю у процесі здійснення підприємницької діяль-
ності.

Дискредитація підприємця. Купівля-продаж товарів, вико-
нання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом. Схи-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 1

лення підприємця до бойкоту. Схилення постачальника до дис-
кримінації покупця (замовника). Схилення підприємця до ро-
зірвання договору з конкурентом. Підкуп працівника постачаль-
ника. Підкуп працівника покупця (замовника). Досягнення не-
правомірних переваг у конкуренції.

Неправомірне збирання, розголошення та використання ко-
мерційної таємниці. Неправомірне збирання комерційної таєм-
ниці. Розголошення комерційної таємниці. Схилення до розго-
лошення комерційної таємниці. Неправомірне використання
комерційної таємниці.

Література [5; 6; 10; 13; 16–22; ]

Розділ ІV. Захист прав підприємців і споживачів
від монополізму та недобросовісної конкуренції

Тема 10. Правові засади здійснення боротьби з монополізмом
і недобросовісною конкуренцією

Державний контроль за дотриманням антимонопольного за-
конодавства. Державні органи, до повноважень яких віднесена
боротьба з монополізмом і недобросовісною конкуренцією. Ан-
тимонопольний комітет, Державний комітет України по стан-
дартизації, метрології та сертифікації, Державний митний ко-
мітет, органи та установи державного санітарного нагляду, інші
державні органи, на які покладено контроль за дотриманням
вимог законодавства щодо якості і безпеки товарів, робіт, по-
слуг.

Контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі
перетворення державної власності. Контроль за створенням,
реорганізацією (злиттям, приєднанням), ліквідацією суб’єктів
господарювання. Контроль за придбанням, передачею в оренду
майна. Примусовий поділ монопольних утворень. Строки вико-
нання рішень. Випадки, які не допускають примусовий поділ.
Контроль за економічною концентрацією (розрахунок показ-
ників). Контроль за дотриманням антимонопольних вимог під
час прийняття рішень органами влади і управління. Демонопо-
лізація економіки і розвиток конкуренції в Україні. Особли-
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вості здійснення боротьби з недобросовісною конкуренцією на
митному кордоні України.

Література [1; 5; 6; 10; 13–22]

Тема 11. Розгляд справ і заяв Антимонопольним комітетом
України і оскарження його рішень.

Механізм застосування антимонопольного законодавства.
Особливості реалізації механізму застосування антимонополь-
ного законодавства.

Адміністративний порядок розгляду справ про порушення
антимонопольного законодавства. Розгляд заяв про надання згоди
на створення, реорганізацію та ліквідацію суб’єктів господарю-
вання. Рішення Антимонопольного комітету України. Порядок
виконання рішень Антимонопольного комітету України. Поря-
док виконання рішень про накладання штрафу.

Підстави звернення до суду, арбітражного суду, Антимонополь-
ного комітету України та державних уповноважених. Підвідом-
чість спорів. Порядок прийняття та підстави оскарження рішень
Антимонопольного комітету та його посадових осіб в адмініст-
ративному та судовому порядку.

Література [1; 9; 11–13; 17–20; 22; 29–32]

Тема 12. Адміністративно-процесуальні засади діяльності
Антимонопольного комітету України

Правила розгляду справ про порушення антимонопольного
законодавства України. Органи та посадові особи, які розгляда-
ють справи. Підвідомчість справ Комітету постійно діючій ад-
міністративній колегії; тимчасовій адміністративній колегії; дер-
жавним уповноваженим; голові відділення. Підстави для розг-
ляду справ. Особи, які беруть участь у справі, їхні права і обо-
в’язки (відповідач, заявник, треті особи). Строки, порядок по-
дання заяви та її розгляд. Розгляд справи. Перегляд рішень у
справах. Підстави для визнання рішень у справах недійсними.
Оскарження рішень, виконання рішень. Заходи, які забезпечу-
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ють виконання рішень Антимонопольного комітету України та
його територіальних відділень.

Література [1; 2; 4; 9; 11; 15; 18–20; 22; 29–32; 34]

Тема 13. Відповідальність за порушення антимонопольного
законодавства

Особливості відповідальності за порушення антимонополь-
ного законодавства.

Види відповідальності. Кримінальна відповідальність. Ци-
вільно-правова відповідальність. Адміністративна відпові-
дальність посадових осіб і громадян, які займаються підприєм-
ницькою діяльністю.

Адміністративно-правові санкції. Накладання штрафів на
суб’єктів господарювання — юридичних осіб. Вилучення неза-
конно одержаного прибутку, виручки. Вилучення товарів з не-
правомірно використаним позначенням і копій виробів іншого
господарюючого суб’єкта (підприємця). Накладання штрафів
на суб’єктів природних монополій. Спростування неправдивих,
неточних або неповних відомостей.

Накладання штрафів на юридичних і фізичних осіб, які не є
господарюючими суб’єктами.

Відшкодування збитків, заподіяних зловживанням монополь-
ним становищем і недобросовісною конкуренцією.

Відповідальність Антимонопольного комітету та його посадо-
вих осіб за видання актів та інших рішень, які порушують пра-
ва підприємців.

Відповідальність державних органів та їх посадових осіб, які
регулюють діяльність природних монополій.

Література [4–6; 8; 9; 11–20; 22]
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Теоретичне питання.
Джерела антимонопольного законодавства України.
Практичне питання.
Визначте, які з наведених дій вважаються недобросовіс-

ною конкуренцією:
а) зловживання монопольним становищем;
б ) неправомірні угоди між підприємцями;
в ) дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності;
г ) дискримінація підприємців органами влади й управління.

2. Теоретичне питання.
Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності держави.
Практичне питання.
Підприємець, який без дозволу уповноваженої на те осо-

би використовує чужі: ім’я, фірмове найменування, знак для
товарів, вчиняє дії, які мають ознаки порушення:
а) Закону України “Про захист економічної конкуренції”;
б ) Закону України “Про захист від недобросовісної конку-

ренції”;
в ) Закону України “Про рекламу”;
г ) Закону України “Про Антимонопольний комітет України”.

3. Теоретичне питання.
Зловживання антимонопольним становищем на ринку.
Практичне питання.
Створенням перешкод суб’єктам господарювання у про-

цесі конкуренції та досягненням неправомірних переваг у кон-
куренції законодавство України вважає:
а) неправомірне збирання комерційної таємниці;
б ) розголошення комерційної таємниці;
в ) схилення до розголошення комерційної таємниці;
г ) неправомірне використання комерційної таємниці;
д ) всі наведені відповіді неправильні.
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4. Теоретичне питання.
Недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій

діяльності.
Практичне питання.
До дій, що вважаються недобросовісною конкуренцією,

не належать такі:
а) неправомірне використання ділової репутації підприємця;
б ) створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції;
в ) неправомірне збирання, розголошення та використання ко-

мерційної таємниці;
г ) встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок)

на свої товари, що призводить до порушення прав спожи-
вачів;

д ) всі відповіді правильні.

5. Теоретичне питання.
Правові основи реалізації повноважень антимонопольного

комітету України.
Практичне питання.
Розв’яжіть задачу.
Державна адміністрація залізничного транспорту України

“Укрзалізниця” направила телеграму начальникам своїх струк-
турних підрозділів, а також начальникам залізниць СНД, в якій
повідомлялося про створення при “Укрзалізниці” транспортно-
експедиційної компанії “Залізтранс”. При цьому пропонувало-
ся укладати договори на транспортно-експедиційне обслугову-
вання зовнішньоторговельних і транзитних вантажів тільки з
цією компанією. Водночас на ринку відповідних послуг діяло
вже понад 100 компаній, що надавали такі послуги.
Питання:
1. Охарактеризуйте дії “Укрзалізниці” з точки зору чинно-

го законодавства.
2. Якими можуть бути дії Антимонопольного комітету Ук-

раїни у разі звернення до нього однієї з вищезазначених
100 компаній?
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6. Теоретичне питання.
Антимонопольний комітет України, його правовий статус.
Практичне питання.
Розв’яжіть задачу.
Водопостачальна організація м. Симферополь здійснювала

поставку води за графіком. Згідно із визначеними Симферо-
польскою облрадою нормами відпуску води, розрахунок за на-
дані послуги мав проводитися згідно зі скоригованими тарифа-
ми, які було затверджено облдержадміністрацією. Всупереч
цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно,
а плата за воду стягувалася зі всіх споживачів однакова — за
цілодобове споживання.
Питання:
1. Порушення яких норм законодавства допустила водопос-

тачальна організація?
2. Яку відповідальність передбачено за такі порушення? До

якого державного органу слід звертатися з метою їх при-
пинення?

7. Теоретичне питання.
Повноваження Антимонопольного комітету України та його

посадових осіб.
Практичне питання.
Розв’яжіть задачу.
Мале підприємство “Турбота” (м. Краматорськ Донецької

обл.) є виробником соусу “Майонез”. Для своєї продукції воно
запозичило етикетку Горлівського підприємства “Колос” (м. Гор-
лівка Донецької обл.), яке теж виробляє соус “Майонез” і вхо-
дить до Донецького виробничого об’єднання харчових продуктів.
Мале підприємство “Турбота” в етикетці для своєї продукції
назву «Горлівське підприємство “Колос”» замінило на «Крама-
торське підприємство “Турбота”», а фірмову назву “Донецьке
виробниче об’єднання харчових продуктів”, до складу якого воно
не входило, лишило.
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Кваліфікуйте ознаки порушення малим підприємством “Турбо-
та” Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”:
а) неправомірне використання чужих позначень, рекламних

матеріалів, упаковки;
б ) неправомірне використання товару іншого виробника;
в ) копіювання зовнішнього вигляду виробу;
г ) порівняльна реклама.

8. Теоретичне питання.
Розгляд справ і заяв антимонопольним комітетом України і

оскарження його рішень.
Практичне питання.
Розв’яжіть задачу.
Між Одеським морським портом і товариством з обмеженою

відповідальністю “Морбудтранс” було укладено договір про
сумісну діяльність. За цим договором порт надавав ТОВ вик-
лючне право на виконання транспортно-експедиційних послуг,
тому інші експедитори вимушені були укладати договори з ТОВ
“Морбудтранс” для забезпечення транспортно-експедиційних
послуг у порту, а також виплачувати йому винагороду у розмірі
3 % від акордної ставки порту за кожну тонну переробленого
вантажу. Також ТОВ мало виключне право на експедицію зов-
нішньоторговельних вантажів. Одна з конкуруючих експеди-
ційних фірм звернулася до Антимонопольного комітету України.
Питання:
1. Чи можна вважати договір між Одеським морським пор-

том і ТОВ “Морбудтранс” антиконкурентними узгодже-
ними діями? Якщо можна, то в чому це виявляється?

9. Теоретичне питання.
Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимоно-

польного комітету України.
Практичне питання.
Розв’яжіть задачу.
Обласний відділ освіти надіслав завідувачем міських і район-

них відділів освіти лист, в якому заборонялося користуватися
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послугами приватних і комерційних туристичних фірм для орган-
ізації екскурсійного обслуговування школярів. Єдиною фірмою,
послугами якої дозволялося користуватися, було визначено ту-
ристичну агенцію “Літо”. Такі вказівки отримали і директори
всіх шкіл, які згодом перестали укладати відповідні договори з
іншими туристичними фірмами.
Питання:
1. Яку відповідальність передбачено за зловживання моно-

польним становищем на ринку?
2. Чи можна вважати монопольним становище підприємства

“Літо”?
3. Що можна порадити конкурентам підприємства “Літо”?

10. Теоретичне питання.
Відповідальність за порушення антимонопольного законодав-

ства.
Практичне питання.
Дії підприємців щодо неправомірного збирання, розголо-

шення та використання комерційної таємниці мають такі оз-
наки:

а) неправомірне використання чужих позначень, рекламних
матеріалів, упаковки;

б ) неправомірне використання товару іншого виробника;
в ) купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг

із примусовим асортиментом;
г ) розголошення комерційної таємниці;
д ) всі наведені відповіді правильні.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота, що виконується студентом, складається
з двох частин: теоретичної та практичної. Вимоги до виконання
теоретичної частини: робота має бути у вигляді реферату, обо-
в’язково мати план і таку структуру:

Вступ, де розкривається суть теми (до двох сторінок).
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Основна частина, яка складається з двох чи трьох питань.
Розкриваючи питання, необхідно дати аналіз чинних норм пра-
ва з використанням практичного досвіду, висловити конкретні
особисті зауваження і рекомендації з досліджуваної теми.

Висновки мають бути окремою частиною роботи (обсягом до
двох сторінок), де слід показати і по можливості обґрунтувати
пропозиції і рекомендації з удосконалення чинного законодав-
ства чи теоретичних положень по темі реферативної роботи.
Список використаних джерел подається наприкінці реферату.

Вимоги щодо практичної частини стосуються вирішення
студентом практичної ситуації чи тестового завдання, яке має
бути переписано повністю.

Студент оформлює належним чином титульний лист, підпи-
сує роботу, вказує дату виконання і в зазначений термін подає
на перевірку.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за останньою
цифрою залікової книжки. Якщо остання цифра залікової книжки
“5”, то відповідно треба вибрати тему “5” і виконувати роботу
згідно з вимогами, зазначеними вище.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Предмет і метод антимонопольного регулювання підпри-
ємницької діяльності.

2. Завдання державного регулювання антимонопольної діяль-
ності.

3. Основні засади конкурентної політики в Україні.
4. Державне регулювання у сфері обмеження монополізму.
5. Державне регулювання природних монополій.
6. Мета і завдання антимонопольного регулювання.
7. Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації.
8. Порядок здійснення антимонопольного регулювання.
9. Принципи здійснення антимонопольної політики.

10. Правові проблеми контролю за економічною концентрацією.
11. Джерела антимонопольного законодавства України.
12. Мета публікування звітів АМКУ. Принципи їх оприлюд-

нення.
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13. Мета і завдання антимонопольного законодавства.
14. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.
15. Співвідношення законодавства про обмеження монополіз-

му із законодавством про недопущення недобросовісної
конкуренції.

16. Співвідношення понять “природна монополія” та “суб’єкт
природної” монополії.

17. Державне регулювання природних монополій.
18. Обов’язки суб’єктів природних монополій.
19. Національні комісії регулювання природних монополій

(порядок утворення та ліквідації, основні завдання та пов-
новаження, порядок прийняття рішень).

20. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти антимонопольно-
го регулювання.

21. Об’єкти антимонопольної політики.
22. Порядок визначення монопольного становища суб’єктів

господарювання на ринку.
23. Зловживання монопольним становищем на ринку.
24. Види правопорушень антимонопольного законодавства.
25. Поняття антиконкурентних узгоджених дій.
26. Поняття та способи дискримінації суб’єктів господарю-

вання органами державної влади, органами місцевого са-
моврядування та органами адміністративно-господарського
управління та контролю.

27. Неправомірне використання ділової репутації підприємця.
28. Неправомірне використання товару іншого виробника.
29. Неправомірне збирання, розголошення, використання та

схилення до розголошення комерційної таємниці.
30. Розвиток законодавства про недобросовісну конкуренцію.
31. Міжнародний захист від недобросовісної конкуренції:

Стаття 10-bіs Паризької конвенції з охорони промислової
власності.

32. Захист від недобросовісної конкуренції на основі спе-
ціального законодавства.

33. Дискредитація конкурентів.
34. Яка інформація вважається комерційною таємницею?
35. Порушення комерційної таємниці.
36. Порівняльна реклама.
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37. Порівняльна реклама і закони про товарні знаки.
38. Використання чужої репутації.
39. Особливості загрози порівняльної реклами.
40. Неправомірне використання чужих досягнень.
41. Стимуляція продажу як вид недобросовісної конкуренції.
42. Визначення недобросовісної конкуренції на основі статті

10-Ьіs Паризької конвенції з охорони промислової власності.
43. Цивільно-правові санкції щодо захисту від недобросовіс-

ної конкуренції.
44. Кримінальні санкції щодо захисту від недобросовісної

конкуренції.
45. Адміністративні санкції’ щодо захисту від недобросовіс-

ної конкуренції.
46. Критерії визначення схожості товарних знаків.
47. Правове регулювання комерційної таємниці в Україні.
48. Законодавство України про захист від недобросовісної кон-

куренції.
49. Сфера дії Закону України “Про захист від недобросовіс-

ної конкуренції.
50. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію згідно

із законодавством України.
51. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції

за Законом України “Про захист від недобросовісної кон-
куренції”.

52. Рішення Антимонопольного комітету, його територіальних
відділень у справах про недобросовісну конкуренцію.

53. Визначення недобросовісної реклами за Законом Украї-
ни “Про рекламу”.

54. Державний контроль за дотриманням антимонопольного
законодавства.

55. Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям, при-
єднанням), ліквідацією суб’єктів господарювання.

56. Примусовий поділ монопольних утворень.
57. Контроль за економічною концентрацією (розрахунок по-

казників).
58. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог при

прийнятті рішень органами влади і управління.
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59. Демонополізація економіки і розвиток конкуренції в Ук-
раїні.

60. Антимонопольний комітет України, його правовий статус.
61. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного ком-

ітету України.
62. Завдання Антимонопольного комітету України.
63. Основні принципи діяльності Антимонопольного коміте-

ту України.
64. Система та структура органів Антимонопольного коміте-

ту України.
65. Компетенція Антимонопольного комітету України.
66. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного ко-

мітету України.
67. Повноваження Антимонопольного комітету України.
68. Повноваження посадових осіб Антимонопольного коміте-

ту України.
69. Розгляд справ та заяв Антимонопольним комітетом Ук-

раїни.
70. Адміністративний порядок розгляду справ про порушен-

ня антимонопольного законодавства.
71. Порядок та строки виконання рішень Антимонопольного

комітету України.
72. Підвідомчість спорів.
73. Порядок прийняття та підстави оскарження рішень Анти-

монопольного комітету та його посадових осіб в адмініст-
ративному та судовому порядку.

74. Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимо-
нопольного комітету України.

75. Органи та посадові особи Антимонопольного комітету Ук-
раїни, які розглядають справи про порушення.

76. Підвідомчість справ.
77. Особи, які беруть участь у справі, їхні права і обов’язки

(відповідач, заявник, треті особи). Строки, порядок по-
дання заяви та її розгляд.

78. Підстави для визнання рішень у справах недійсними.
79. Оскарження прийнятих адміністративно-правових рішень

Антимонопольного комітету.
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80. Особливості антимонопольно-конкурентної відповідальності.
81. Примусовий поділ монопольних утворень як санкція

АМКУ .
82. Порядок отримання дозволу АМКУ на злиття та приєднан-

ня.
83. Відповідальність за порушення антимонопольного зако-

нодавства.
84. Види відповідальності за порушення антимонопольного

законодавства.
85. Адміністративно-правові санкції за порушення антимоно-

польного законодавства.
86. Відповідальність Антимонопольного комітету та його по-

садових осіб за видання актів та інших рішень, які пору-
шують права підприємців.

87. Відповідальність державних органів та їх посадових осіб,
які регулюють діяльність природних монополій.

88. Види санкцій за порушення антимонопольного законодав-
ства.

89. Правові проблеми антимонопольного регулювання підпри-
ємницької діяльності.

90. Основні тенденції розвитку конкурентного законодавства.
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