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МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Навчальна дисципліна “Правове регулювання антимонополь-
ної діяльності” розрахована на підготовку студентів до семі-
нарських занять. Вивчення теоретичних аспектів антимонополь-
но-конкурентного права передбачає їх практичне застосування
на семінарських заняттях через вирішення практичних ситуацій,
розгляд справ Антимонопольним комітетом України, тести, кон-
трольні питання та усні опитування студентів.

Мета семінарів — реалізувати набуті знання, вміння і навич-
ки у практичній діяльності.

Завдання семінарських занять — навчитися:
• застосовувати норми антимонопольного законодавства на

практиці;
• поглибити теоретичні знання, отримані на лекціях;
• узагальнювати практику застосування антимонопольного

законодавства і робити відповідні висновки за результата-
ми узагальнення;

• правильно використовувати роз’яснення законодавчих, ви-
конавчих, судових та інших органів у процесі застосуван-
ня норм антимонопольного законодавства;

• складати позовні заяви до АМКУ, юридичні висновки;
• писати наукові статті і доповіді.
Основою для підготовки студентів до семінарських занять є

тематичні плани. При підготовці до семінарського заняття сту-
дент повинен всебічно розглянути і засвоїти питання, що були
предметом лекції та винесені на практичний розгляд, а саме:

• ознайомитись з планом семінарського заняття та переліком
навчальної літератури, наведеним наприкінці плану;

• перевірити наявність попереднього конспекту лекції;
• підготувати запитання до викладача з теми семінарського

заняття;
• підготувати статті з проблемних питань за темою семінару.
У процесі підготовки студент має чітко усвідомити зміст пи-

тань, що виносяться на обговорення, довести свою думку щодо
них або пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.
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Це досягається завдяки аналізу правових норм чинного антимо-
нопольно-конкурентного законодавства та практики його засто-
сування. В нагоді можуть стати монографії вчених-юристів, до-
повіді і статі щодо вдосконалення інституту конкурентного пра-
ва, правових проблем антимонопольно-конкурентного регулю-
вання та розвитку антимонопольно-конкурентної політики дер-
жави. Бажано ознайомитися з міжнародним законодавством для
порівняння його з національним з метою застосування норм ан-
тимонопольно-конкурентного законодавства в системі міжнарод-
ного права. Важливо давати власну оцінку при порівнянні норм
внутрішнього антимонопольного законодавства із зарубіжними
аналогами та аргументувати свою точку зору. Взагалі кожна з
тем семінарських занять передбачає докладну відповідь студен-
та, зокрема з питань розвитку інституту конкурентного права в
Україні.

Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є
написання студентами рефератів, спроба написання наукових
статей, змістовних доповідей.

Під час семінарського заняття викладач оцінює усні та/або
письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді, реферати,
участь у дискусіях і ділових іграх, уміння доводити власні дум-
ки, захищати свою позицію.

Особлива увага з боку викладача приділяється вирішенню
конкретних практичних ситуацій. Студент не обмежується лише
відповіддю “правомірно” чи “неправомірно”, “так” або “ні”, її
обов’язково треба обґрунтувати. Практичні завдання складені
таким чином, що будь-яка відповідь, навіть якщо вона супере-
чить відповіді на теж запитання іншого студента, є дискусійною
і має право на доказ, і коли її буде доведено юридично, заслуго-
вує на таку, що є правильною.

Оцінки, отримані на семінарських заняттях, враховуються в
підсумковій оцінці з дисципліни “Правове регулювання антимо-
нопольної діяльності”.

Завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дис-
ципліни “Правове регулювання антимонопольної діяльності”
передбачають формування у студентів правових знань з конку-
рентного права шляхом пошуку відповідних інформаційних
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джерел, а отже, навчитися аналітично оцінювати їх і виокрем-
лювати серед них основне. Підготовка студентів до семінарсь-
ких занять потребує:

• опрацювання лекційного матеріалу з обов’язковим вивчен-
ням запропонованих викладачем визначень, підготовки
відповідей на питання, які розглядатимуться на семінарі;

• вивчення антимонопольного законодавства шляхом по-
рівняння теоретичних основ з нормативним матеріалом
відповідної теми;

• використання монографій, наукових статей, практики ви-
рішення спорів АМКУ;

• написання реферативних робіт та складання переліку пи-
тань, що, на думку студентів, недостатньо висвітлені в на-
укових працях чи на попередній лекції для їх чіткого зас-
воєння;

• з метою кращого засвоєння матеріалу конспектування важ-
ливих для студента питань.

Тематика реферативних робот дається по кожній темі навчаль-
ної дисципліни. Студентам пропонується написати реферат і
скласти на його основі змістовну доповідь, яку буде вислухано
на семінарському занятті. Мета доповіді — засвоєння іншими
студентами основних аспектів розглянутої теми та формулюван-
ня запитань, які можуть постати під час дискусії.

Вимоги до рефератів:
• обсяг — 10–15 сторінок формату А4;
• обґрунтування у вступній частині актуальності вибраної

теми;
• наявність власних висновків і пропозицій;
• наявність списку використаних джерел.
З метою раціонального використання семінарського часу на

занятті може бути обговорено не більше двох рефератів. Решта
часу залишається для усних опитувань студентів.

Кращі реферати можуть бути рекомендовані до друку як на-
укові статті, подаватися на конкурси студентських наукових
робіт.
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Критерії оцінювання роботи студентів на семінарському
занятті:

• “відмінно” — якщо студент повно і всебічно висвітлив тему,
вільно оперує термінологією, демонструє глибокі знання
використаної при підготовці літератури, має власну думку
щодо питання за темою заняття і може її довести. Логічно
та послідовно викладає матеріал і в змозі вільно та про-
фесійно вести дискусію;

• “добре” — за умов, зазначених вище, але є певні недоліки
при висвітленні матеріалу, припускається неточних тверд-
жень, не підкріплених нормативними чи іншими доказами;

• “задовільно” — якщо студент висвітлив тему в загальних
рисах, розуміє її суть, намагається зробити висновки, але
при цьому допускає грубі помилки, відсутня логіка викла-
дення матеріалу;

• “незадовільно” — якщо студент не може відповісти на пи-
тання або відповідає неправильно, не розуміє його суті, а
отже, не може зробити висновки.

Непідготовленість студента до семінарського заняття або
відсутність його на занятті розцінюється як академічна заборго-
ваність, яка повинна бути відпрацьована. Крім того, через ака-
демічну заборгованість студент може бути не допущений до скла-
дання заліку з дисципліни “Правове регулювання антимонополь-
ної діяльності”.

ТЕМИ І ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема. Предмет і значення антимонопольного права

1. Поняття, мета і завдання демонополізації економіки.
2. Державне регулювання у сфері обмеження монополізму,

недопущення недобросовісної конкуренції, природних мо-
нополій.

3. Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації.
4. Порядок антимонопольного регулювання.
5. Принципи антимонопольної політики.
6. Правові проблеми контролю за економічною концентра-

цією.
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Тематика рефератів:
1. Основні напрями конкурентної політики держави.
2. Мета контролю за економічною концентрацією (практика

здійснення).

Література [7; 10; 16; 27–29; 31; 33; 43]

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

1. Суб’єкти демонополізації, антимонопольного регулюван-
ня та застосування антимонопольного законодавства.

2. 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. Об’єкти антимонопольної політики.

Тематика рефератів:
1. Класифікація суб’єктів антимонопольної політики.
2. Державне регулювання суб’єктів природних монополій.

Література [2; 10; 16; 27–29; 31]

Тема. Джерела антимонопольного законодавства України

1. Загальна характеристика антимонопольного законодавства.
2. Співвідношення законодавства про обмеження монополі-

зму із законодавством про недопущення недобросовісної
конкуренції.

3. Державна, галузеві та регіональні програми демонополі-
зації економіки і розвитку конкуренції. Основні напрями.

4. Міжнародно-правове регулювання недопущення недобро-
совісної конкуренції в СНД (Співдружність незалежних
держав).

5. Вимоги у країнах ЄЕС (Європейське економічне співто-
вариство) щодо боротьби з монополізмом і недопущен-
ням недобросовісної конкуренції.
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Тематика рефератів:
1. Виникнення і становлення антимонопольного законодав-

ства України (історична ретроспекція).
2. Імплементація норм міжнародного антимонопольного ре-

гулювання в законодавство України.

Література [1; 2; 5–8; 12; 35]

Тема. Зловживання антимонопольним становищем на ринку

1. Визначення монопольного становища.
2. Антиконкурентні узгоджені дії.
3. Дискримінація суб’єктів господарювання органами дер-

жавної влади, органами місцевого самоврядування та орга-
нами адміністративно-господарського управління і конт-
ролю.

Тематика рефератів:
1. Зловживання монопольним становищем у вигляді анти-

конкурентних узгоджених дій (склад правопорушення).
2. Зловживання монопольним становищем у вигляді дискри-

мінації суб’єктів господарювання органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування та органами адмі-
ністративно-господарського управління і контролю (склад
правопорушення).

Література [6; 27–29; 37; 39–41]

Тема. Недопущення недобросовісної конкуренції
в підприємницькій діяльності

1. Конкурентні дії, що суперечать законам, правилам і зви-
чаям у підприємницькій діяльності.

2. Неправомірне використання ділової репутації підприємця.
3. Досягнення неправомірних переваг шляхом створення пе-

решкод підприємцю у процесі здійснення підприємниць-
кої діяльності.

4. Неправомірне збирання, розголошення та використання
комерційної таємниці.
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Тематика рефератів:
1. Недобросовісна конкуренція суб’єктів господарювання і

шляхи її подолання.
2. Правові проблеми збирання доказів для притягнення до

відповідальності суб’єктів господарювання за порушення
законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Література [2; 8; 14–16; 22; 25; 27–29; 30; 36; 39–41]

Тема. Правові основи боротьби з монополізмом
і недобросовісною конкуренцією

1. Державний контроль за дотриманням антимонопольного
законодавства.

2. Державні органи, уповноважені вести боротьбу з монопо-
лізмом і недобросовісною конкуренцією.

3. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог у про-
цесі перетворення державної власності.

Тематика рефератів:
1. Передумови функціонування правовідносин у сфері кон-

куренції.
2. Поняття та склад публічно-правових і приватно-правових

відносин у сфері захисту економічної конкуренції.

Література [1; 2; 5; 8; 10; 11; 16; 18; 27–29 ]

Тема. Антимонопольний комітет України,
його правовий статус

1. Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комі-
тету України.

2. Завдання Антимонопольного комітету України.
3. Основні принципи діяльності Антимонопольного коміте-

ту України.
4. Система і структура органів Антимонопольного комітету

України.
5. Компетенція Антимонопольного комітету України.

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

http://www.fineprint.com


1 0

6. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного ко-
мітету України.

7. Відносини Антимонопольного комітету України з органа-
ми державної влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, органами адміністративно-господарського управління
та контролю.

8. Обов’язковість виконання вимог державних уповноваже-
них і голів територіальних відділень Антимонопольного
комітету України.

Тематика рефератів:
1. Антимонопольний комітет України: структура, завдання,

принципи діяльності.
2. Компетенція Антимонопольного комітету України.

Література [1; 2; 5; 10; 11; 16; 18; 27–29]

Тема. Повноваження Антимонопольного комітету України
та його посадових осіб

1. Голова Антимонопольного комітету України та державні
уповноважені (вимоги до призначення на посаду).

2. Права та обов’язки державного уповноваженого, голови
територіального відділення Антимонопольного комітету
України.

3. Дисциплінарна відповідальність і звільнення з посади дер-
жавного уповноваженого Антимонопольного комітету Ук-
раїни.

4. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету Ук-
раїни.

5. Порядок і підстави погодження з органами Антимонополь-
ного комітету України рішень органів державної влади,
органів адміністративно-господарського управління і кон-
тролю, органів місцевого самоврядування щодо демоно-
полізації економіки, розвитку конкуренції та антимоно-
польного регулювання.
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Тематика рефератів:
1. Повноваження Антимонопольного комітету України.
2. Права та обов’язки державних уповноважених АМКУ.

Література [2; 5; 27–29]

Тема: Розгляд справ і заяв Антимонопольним комітетом
України і оскарження його рішень

1. Механізм застосування антимонопольного законодавства.
2. Особливості реалізації механізму застосування антимоно-

польного законодавства.
3. Адміністративний порядок розгляду справ про порушен-

ня антимонопольного законодавства.
4. Підстави звернення до суду, господарського суду, Анти-

монопольного комітету України та державних уповнова-
жених.

5. Підвідомчість спорів.
6. Порядок прийняття і підстави оскарження рішень Анти-

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

Тематика рефератів:
1. Процесуальні основи діяльності Антимонопольного комі-

тету України.
2. Особливості реалізації механізму застосування антимоно-

польного законодавства.

Література [5; 6; 8; 27–29]

Тема: Адміністративно-процесуальні засади діяльності
Антимонопольного комітету України

1. Правила розгляду справ про порушення антимонополь-
ного законодавства України.

2. Органи та посадові особи, які розглядають справи.
3. Особи, які беруть участь у справі, їхні права й обов’язки

(відповідач, заявник, треті особи).
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4. Строки, порядок подання заяви та її розгляд.
5. Перегляд рішень у справах.
6. Оскарження рішень, виконання рішень.
7. Заходи, які забезпечують виконання рішень Антимоно-

польного комітету України та його територіальних відді-
лень.

Тематика рефератів:
1. Забезпечення виконання рішень Антимонопольного комі-

тету України та його територіальних відділень.
2. Процесуальні строки оскарження рішень органів Антимо-

нопольного комітету України.

Література [5; 6; 8; 10; 13; 18; 27–29; 39–41]

Тема: Відповідальність за порушення антимонопольного
законодавства

1. Особливості відповідальності за порушення антимонополь-
ного законодавства.

2. Види відповідальності.
3. Кримінальна відповідальність.
4. Цивільно-правова відповідальність.
5. Адміністративна відповідальність посадових осіб і грома-

дян, які займаються підприємницькою діяльністю.
6. Адміністративно-правові санкції.

Тематика рефератів:
1. Поняття та функції антимонопольно-конкурентної відпо-

відальності.
2. Види конкурентно-правових санкцій.

Література [3–6; 8; 27–29; 39–41]
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