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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Функціонування ринкових відносин, основу яких становить бага-
тоукладна економіка, передбачає створення рівних можливостей для 
суб’єктів господарської діяльності, а також їх конкуренцію, під якою 
розуміють змагання підприємців, коли їхні самостійні дії обмежу-
ють можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації 
товарів на ринку і стимулюють виробництво товарів, яких потребує 
споживач.

Антимонопольна діяльність — один із найважливіших видів ре-
гулювання підприємницької діяльності. Вона є базовим складником 
процесу соціально-економічних реформ, що відбуваються в пост-
соціалістичних країнах. Саме демонополізація разом з роздержав-
ленням і приватизацією становлять ядро реформи, оскільки функ-
ціонування ринкових відносин передбачає, по-перше, створення за 
допомогою правових механізмів рівних можливостей для суб’єктів 
підприємницької діяльності, по-друге — наявність конкуренції між 
ними.

Підтримування конкуренції тісно пов’язано з інститутом анти-
монопольної діяльності, оскільки саме обмеження дій підприємців 
спрямоване на створення конкурентного середовища у сфері підпри-
ємництва.

Разом з тим, у процесі розвитку підприємств і концентрації капі-
талу, як правило, виникає класична монополія, що з часом для усу-
нення конкурентів і підриває конкуренцію, створюючи загрозу існу-
ванню самого ринку.

Враховуючи негативні наслідки монополізму для розвитку еконо-
міки, країни з ринковими відносинами застосовують правові засоби 
обмеження цього явища. Зазначену функцію взяла на себе держава, 
що є єдиним суб’єктом у системі ринкових відносин, яка може реалі-
зувати антимонопольні функції.

Програму вивчення дисципліни “Конкурентне та антимонополь-
не право” побудовано на законодавстві України з економічної конку-
ренції, боротьби з монополізмом та недобросовісною конкуренцією 
як протиправний засіб досягнення неправомірних переваг у добро-
совісній конкуренції. 

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

польного законодавства. Ознайомитись з термінологією, що 
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притаманна конкуренції. Враховуючи досвід законодавства з 
економічної конкуренції європейських країн, студент повинен 
чітко засвоїти становлення Українського антимонопольного за-
конодавства.

2. Проаналізувати, на підставі чинного законодавства, антимоно-
польну діяльність держави, зокрема визначити:
• акти законодавства, регулюючі питання розвитку конкурен-

ції, антимонопольної політики і демонополізації економіки;
• об’єктивну необхідність обмеження монополізму;
• монопольне становище на ринку та зловживання ним.

3. Висвітлити напрями захисту від монополізму в підприємни-
цькій діяльності шляхом застосування чинного законодавства. 
Сформулювати і розкрити поняття терміна “недобросовісна 
конкуренція”, виходячи з практики застосування антимоно-
польного законодавства, а саме:
• визначити види правопорушень, що визнаються недобро-

совісною конкуренцією;
• приділити увагу правовим засобам захисту підприємців від 

недобросовісної конкуренції;
• відповідальність за порушення вимог законодавства про не-

допущення недобросовісної конкуренції.
4. Засвоїти систему і структуру органів які забезпечують держав-

ний контроль за додержанням антимонопольного законодав-
ства, і докладно пояснити:
• про Антимонопольний комітет України, його структуру та 

повноваження;
• відповідальність за порушення антимонопольного законо-

давства і встановлені види санкцій за порушення його норм;
• про розгляд справ щодо порушення антимонопольного зако-

нодавства та порядку їх оскарження та виконання розпоряд-
жень Антимонопольного комітету.

Завдання дисципліни.
У цілому це завдання не лише вивчення основних положень чин-

ного законодавства, регулююче питання обмеження монополізму та 
правового регулювання цього процесу з боку держави, а й опануван-
ня основних положень антимонопольного права держав, в яких воно 
виникло раніше. 
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Змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Теоретико-правові засади обмеження моно-

полізму, поняття і джерела антимонопольного законодавства.
Змістовий модуль 2. Антимонопольна діяльність. Державний конт-

роль за дотриманням антимонопольного законодавства України 
Міжпредметні зв’язки.
Вивчення цієї дисципліни ґрунтується на вже отриманих знаннях 

з фундаментальних правових дисциплін і курсу господарського пра-
ва України.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

”КОНКурЕНТНЕ  ТА  АНТИМОНОПОЛЬНЕ  ПрАВО”

№
пор.

Назви змістових модулів і тем

1
2
3
4
5

Змістовий модуль 1. теоретико-правові засади обмеження 
монополізму, поняття і джерела антимонопольного законодавства
Предмет і значення антимонопольного права
Джерела антимонопольного законодавства України
Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності держави
Зловживання антимонопольним становищем на ринку
Недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій 
діяльності

6

7
8

9

10

11

Змістовий модуль 2. Антимонопольна діяльність.  
Державний контроль за дотриманням антимонопольного 
законодавства україни
Правові основи боротьби з монополізмом і недобросовісною 
конкуренцією
Антимонопольний комітет України, його правовий статус
Повноваження Антимонопольного комітету України  
та його посадових осіб
Розгляд справ і заяв Антимонопольним комітетом України  
та оскарження його рішень
Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонопольного 
комітету України
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

Разом годин: 108
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ЗМІСТ  
дисципліни

“КОНКурЕНТНЕ  ТА  АНТИМОНОПОЛЬНЕ  ПрАВО”

Змістовий модуль 1. теоретико-правові засади обмеження  
монополізму, поняття і джерела  
антимонопольного законодавства

Тема 1. Предмет і значення антимонопольного права 

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

щення недобросовісної конкуренції, природних монополій. 
3. Способи демонополізації та заходи щодо їх реалізації. 
4. Порядок здійснення антимонопольного регулювання. 
5. Принципи здійснення антимонопольної політики. 
6. Правові проблеми контролю за економічною концентрацією. 

Література [8; 10–15] 

Тема 2. Джерела антимонопольного законодавства україни 

1. Загальна характеристика антимонопольного законодавства. 
2. Співвідношення законодавства про обмеження монополізму і зако-

нодавства про недопущення недобросовісної конкуренції. 
3. Державна, галузеві та регіональні програми демонополізації еконо-

міки і розвитку конкуренції. Основні напрями.
4. Міжнародно-правове регулювання недопущення недобросовісної 

конкуренції в СНД (Співдружність незалежних держав). 
5. Вимоги у країнах ЄЕС (Європейське економічне співтовариство) 

щодо боротьби з монополізмом і недопущенням недобросовісної 
конкуренції.

Література [1–4; 7–10] 

Тема 3. Суб’єкти та об’єкти антимонопольної діяльності 
держави 

1. Суб’єкти демонополізації, антимонопольного регулювання та за-
стосування антимонопольного законодавства. 

2. Правові, економічні та організаційні засади державного регулю-
вання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні. 
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3. Суб’єкти господарювання (підприємці). Юридичні та фізичні осо-
би як суб’єкти антимонопольного регулювання. 

4. Об’єкти антимонопольної політики. 
Література [8–11] 

Тема 4. Зловживання антимонопольним становищем  
на ринку 

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

ди, органами місцевого самоврядування та органами адміністра-
тивно-господарського управління і контролю. 

Література [1; 8]

Тема 5. Недопущення недобросовісної конкуренції  
в підприємницькій діяльності 

1. Конкурентні дії, що суперечать законам, правилам і звичаям у під-
приємницькій діяльності. 

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

підприємцю у процесі здійснення підприємницької діяльності. 
4. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерцій-

ної таємниці.
Література [3;10;] 

Змістовий модуль 2. Антимонопольна діяльність.  
Державний контроль за дотриманням  
антимонопольного законодавства україни

Тема 6. Правові основи боротьби з монополізмом  
і недобросовісною конкуренцією 

1. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законо-
давства. 

2. Державні органи до повноважень яких віднесено боротьбу з моно-
полізмом та недобросовісною конкуренцією. 

3. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі пере-
творення державної власності. 

Література [2; 8; 11]
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Тема 7. Антимонопольний комітет україни, його правовий 
статус 

1. Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету Ук-
раїни. 

2. Завдання Антимонопольного комітету України. 
3. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України. 
4. Система і структура органів Антимонопольного комітету України. 
5. Компетенція Антимонопольного комітету України. 
6. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету Ук-

раїни. 
7. Відносини Антимонопольного комітету України з органами дер-

жавної влади, органами місцевого самоврядування, органами ад-
міністративно-господарського управління та контролю. 

8. Обов’язковість виконання вимог державних уповноважених і голів 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України. 

Література [2; 8] 

Тема 8. Повноваження Антимонопольного комітету україни 
та його посадових осіб 

1. Голова Антимонопольного комітету України та державні уповнова-
жені (вимоги щодо призначення на посаду). 

2. Права та обов’язки державного уповноваженого, голови тери-
торіального відділення Антимонопольного комітету України. 

3. Дисциплінарна відповідальність і звільнення з посади державного 
уповноваженого Антимонопольного комітету України. 

4. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України. 
5. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету України. 
6. Порядок і підстави погодження з органами Антимонопольного ко-

мітету України рішень органів державної влади, органів адміністра-
тивно-господарського управління та контролю, органів місцевого 
самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конку-
ренції та антимонопольного регулювання.

Література [2; 8; 17] 

Тема 9. розгляд справ і заяв Антимонопольним комітетом 
україни та оскарження його рішень 

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

законодавства.
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3. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення антимо-
нопольного законодавства. 

4. Підстави для звернення до суду, господарського суду, Антимоно-
польного комітету України та державних уповноважених. 

5. Підвідомчість спорів. 
6. Порядок прийняття та підстави оскарження рішень Антимоно-

польного комітету та його посадових осіб в адміністративному та 
судовому порядку. 

Література [1–4; 17] 

Тема 10. Адміністративно-процесуальні засади діяльності 
Антимонопольного комітету україни 

1. Правила розгляду справ про порушення антимонопольного зако-
нодавства України. 

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

дач, заявник, треті особи). 
4. Терміни, порядок подання заяви та її розгляд.
5. Перегляд рішень по справах. 
6. Оскарження рішень, виконання рішень. 
7. Заходи, що забезпечують виконання рішень Антимонопольного 

комітету України та його територіальних відділень.
Література [2; 17] 

Тема 11. Відповідальність за порушення антимонопольного 
законодавства 

1. Особливості відповідальності за порушення антимонопольного за-
конодавства.

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

займаються підприємницькою діяльністю.
6. Адміністративно-правові санкції. 
7. Відповідальність Антимонопольного комітету та його посадових 

осіб за видання актів та інших рішень, які порушують права під-
приємців. 

8. Відповідальність органів та їх посадових осіб які регулюють діяль-
ність природних монополій.

Література [1; 8] 
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОї  рОБОТИ

Контрольна робота, яку студент виконує у вигляді реферату, 
обов’язково повинна мати план за такою структурою: “Вступ”, де роз-
кривається суть теми, обсягом до двох сторінок; “Основна частина”, 
яка складається з двох чи трьох питань, висвітлюючи які необхідно 
виявити знання з кожного із них, проаналізувати чинні норми пра-
ва з використанням практичного досвіду, зробити конкретні особисті 
зауваження з досліджуваної теми. Окремою частиною роботи є “Вис-
новки” (до двох сторінок), де слід обґрунтувати пропозиції і рекомен-
дації щодо вдосконалення чинного законодавства або теоретичних 
положень за темою реферативної роботи. Наприкінці навести список 
використаних джерел. 

Студент оформлює за встановленим зразком титульну сторінку, 
підписує роботу, вказавши дату виконання і у визначений термін по-
дати на перевірку. 

Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою 
своєї залікової книжки. Якщо остання цифра залікової книжки “5”, то 
відповідно вибирається тема “5”. 

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОБІТ

1. Державне регулювання антимонопольної діяльності.
2. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти антимонопольного регу-

лювання. 
3. Антимонопольне регулювання як складова економічної політики 

держави.
4. Державний контроль за економічною концентрацією суб’єктів 

господарювання. 
5. Державне регулювання природних монополій. 
6. Види правопорушень антимонопольного законодавства. 
7. Міжнародний захист від недобросовісної конкуренції: Стаття  

10-bis Паризької конвенції з охорони промислової власності.
8. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.
9. Цивільно-правові санкції щодо захисту від недобросовісної кон-

куренції.
10. Кримінальні санкції щодо захисту від недобросовісної конкурен-

ції.
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11. Адміністративні санкції щодо захисту від недобросовісної конку-
ренції.

12. Рішення Антимонопольного комітету, його територіальних відді-
лень у справах про недобросовісну конкуренцію.

13. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законо-
давства. 

14. Антимонопольний комітет України, його правовий статус.
15. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення анти-

монопольного законодавства. 
16. Порядок і терміни виконання рішень Антимонопольного коміте-

ту України. 
17. Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонополь-

ного комітету України.
18. Види санкцій за порушення антимонопольного законодавства.
19. Правові проблеми антимонопольного регулювання підприємни-

цької діяльності.
20. Основні тенденції розвитку конкурентного законодавства. 
21. Звіти АМКУ, як джерело антимонопольно-конкурентного зако-

нодавства.
22. Обов’язки суб’єктів природних монополій. 
23. Національні комісії регулювання природних монополій (порядок 

утворення та ліквідації, основні завдання і повноваження, поря-
док прийняття рішень).

24. Порядок визначення монопольного становища суб’єктів господа-
рювання на ринку. 

25. Зловживання монопольним становищем на ринку.
26. Поняття антиконкурентних узгоджених дії. 
27. Поняття і способи дискримінації суб’єктів господарювання ор-

ганами державної влади, органами місцевого самоврядування 
та органами адміністративно-господарського управління і конт-
ролю. 

28. Неправомірне використання ділової репутації підприємця.
29. Неправомірне використання товару іншого виробника. 
30. Неправомірне збирання, розголошення, використання та схилян-

ня до розголошення комерційної таємниці.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

1. Предмет і метод антимонопольного регулювання підприємниць-
кої діяльності.

2. Завдання державного регулювання антимонопольної діяльності.
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 опублікування звітів АМКУ. Принципи їх оприлюднення.
13. Мета і завдання антимонопольного законодавства. 
14. Загальна характеристика антимонопольного законодавства. 
15. Співвідношення законодавства про обмеження монополізму з за-

конодавством про недопущення недобросовісної конкуренції. 
16. Співвідношення понять природна монополія, 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 і повноваження, поря-
док прийняття рішень).

20. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти антимонопольного регу-
лювання. 

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

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

ганами державної влади, органами місцевого самоврядування 
та органами адміністративно-господарського управління і конт-
ролю. 
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27. Неправомірне використання ділової репутації підприємця.
28. Неправомірне використання товару іншого виробника. 
29. Неправомірне збирання, розголошення, використання та схилян-

ня до розголошення комерційної таємниці.
30. Удосконалення законодавства щодо недобросовісної конкурен-

ції.
31. Міжнародний захист від недобросовісної конкуренції: Стаття  

10-bis Паризької конвенції з охорони промислової власності.
32. Захист від недобросовісної конкуренції на основі спеціального 

законодавства.
33. Дискредитація конкурентів.
34. Яка інформація вважається комерційною таємницею?
35. Порушення комерційної таємниці.
36. Порівняльна реклама.
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 недобросовісної кон-

куренції.
44. Кримінальні санкції щодо захисту від недобросовісної конкурен-

ції
45. Адміністративні санкції щодо захисту від недобросовісної конку-

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

ції.
49. Сфера дії Закону України “Про захист від недобросовісної конку-

ренції”.
50. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію згідно із зако-

нодавством України.
51. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції за Зако-

ном України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.
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52. Рішення Антимонопольного комітету, його територіальних відді-
лень у справах про недобросовісну конкуренцію.

53. Визначення недобросовісної реклами за Законом України “Про 
рекламу”.

54. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законо-
давства. 

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

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

ків). 
58. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог при прийнят-

ті рішень органами влади та управління. 
59. Демонополізація економіки і розвиток конкуренції в Україні. 
60. Антимонопольний комітет України, його правовий статус.
61. Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету Ук-

раїни. 
62. Завдання Антимонопольного комітету України. 
63. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету Ук-

раїни. 
64. Система і структура органів Антимонопольного комітету Украї-

ни. 
65. Компетенція Антимонопольного комітету України. 
66. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету 

України. 
67. Повноваження Антимонопольного комітету України. 
68. Повноваження посадових осіб Антимонопольного комітету Ук-

раїни. 
69. Розгляд справ і заяв Антимонопольним комітетом України.
70. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення анти-

монопольного законодавства. 
71. Порядок і терміни виконання рішень Антимонопольного коміте-

ту України. 
72. Підвідомчість спорів. 
73. Порядок прийняття і підстави оскарження рішень Антимоно-

польного комітету та його посадових осіб в адміністративному та 
судовому порядку. 
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74. Адміністративно-процесуальні засади діяльності Антимонополь-
ного комітету України

75. Органи та посадові особи Антимонопольного комітету України, 
які розглядають справи з порушення. 

76. Підвідомчість справ. 
77. Особи, які беруть участь у справі, їхні права й обов’язки (відпові-

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

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

монопольного комітету. 
80. Особливості антимонопольно-конкурентної відповідальності.
81. Примусовий поділ монопольних утворень як санкція АМКУ.
82. Порядок отримання дозволу АМКУ на злиття та приєднання.
83. Відповідальність за порушення антимонопольного законодав-

ства.
84. Види відповідальності за порушення антимонопольного законо-

давства. 
85. Адміністративно-правові санкції за порушення антимонопольно-

го законодавства. 
86. Відповідальність Антимонопольного комітету та його посадових 

осіб за видання актів, інших рішень, які порушують права підпри-
ємців. 

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

88. Види санкцій за порушення антимонопольного законодавства.
89. Правові проблеми антимонопольного регулювання підприємни-

цької діяльності.
90. Основні тенденції розвитку конкурентного законодавства.
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