
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

 

 

Навчально-науковий юридичний інститут 

 

Кафедра цивільного права 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО 

 

                           Освітня програма Право 

 

                           Спеціальність 081 Право 

 

                           Галузь знань 08 Право 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 2019 

 



ЗМІСТ 

 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

7. Політика навчальної дисципліни 

8. Рекомендована література 

 

 

  



1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Конкурентне право  

Викладач (-і) Банасевич Ірина Іванівна, доцент, к. ю. н., доцент кафедри 

цивільного права 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 596130 

E-mail викладача  iryna.banasevych@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua  

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних 

занять зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді та 

сайті кафедри https://kcp.pnu.edu.ua/навчальні-дисципліни/ 

Також можливі консультації шляхом листування через електронну 

пошту, зокрема, що стосується погодження планів та змісту 

курсових робіт, індивідуальних науково-дослідних завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни  

У предмет навчальної дисципліни Конкурентне право входить вивчення конкурентного 

законодавства, що визначає систему антимонопольних органів, їх повноваження, порядок 

здійснення контролю за дотриманням конкурентного законодавства; правила поведінки 

суб'єктів господарювання на ринку, заборонені види анти-конкурентних узгоджених дій і 

монополістичної діяльності; товарні і територіальні межі ринку, а також монопольне ста-

новище суб'єктів господарювання на ньому; відповідальність за порушення конкурентного 

законодавства, застосування адміністративного і судового порядку захисту конкуренції. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Державне регулювання конкурентних відносин. 

2. Обмежувальні практики у конкуренції. 

3. Правове регулювання за концентрацією та узгодженими діями. 

4. Правопорушення у сфері добросовісної конкуренції. 

5. Процесуальні норми конкурентного права. 

 

«Конкурентне право» належить до навчальних дисциплін вільного вибору студента. 

«Конкурентне право» є підгалуззю господарського права та регулює коло відносин, які 

виникають у сфері захисту економічної конкуренції та служить для правового забезпечення 

ефективного функціонування ринкової економіки в Україні. Основою вивчення дисципліни 

є знання конкурентного законодавства та вміння застосовувати його на практиці. 

Основними джерелами цієї галузі виступають Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України, закони України «Про Антимонопольний комітет 

України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», «Про природні монополії», «Про ціни та ціноутворення», «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 

охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» й ряд 

інших законів та підзаконних актів. 

Один із основоположних принципів ринкової економіки – це вільна конкуренція 

товаровиробників. Україна йде дорогою формування ринкової економіки, а центральне місце 

в розпочатих економічних реформах посідає створення ринкового механізму і його основної 

ланки – конкуренції. Відносини, пов'язані з процесами конкуренції, є однією з найбільш 

спірних сфер правового регулювання. Законодавчі акти про конкуренцію є достатньо 

складними, містять непрості юридичні і економічні поняття, що вимагає спеціальної 
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підготовки фахівців у сфері їх застосування, навчання розуміти і застосовувати нові правові 

поняття й інститути. 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Конкурентне право» є формування у студентів 

теоретичного розуміння суті конкурентних правовідносин, що складаються в ринковій 

економіці, системи необхідних юридичних знань, професійних навичок та вміння вирішувати 

практичні питання, які стосуються застосування конкурентного законодавства в Україні. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Конкурентне право» є набуття студентами 

знань та розуміння змісту норм конкурентного законодавства України, формування умінь та 

навичок для самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі застосування 

норм конкурентного законодавства на практиці. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

✓ проблемні питання теорії, практики та законотворчості у сфері економічної 

конкуренції; 

✓ основні поняття та терміни конкурентного права;  

✓ чинне конкурентне законодавство; 

✓ правові основи діяльності Антимонопольного комітету України; 

✓ особливості діяльності природних монополій; 

✓ правове регулювання економічної концентрації; 

✓ види та суть порушень законодавства про захист економічної конкуренції та 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції; 

✓ процесуальні норми конкурентного законодавства; 

✓ шляхи гармонізації конкурентного законодавства з правом Європейського Союзу. 

вміти : 

✓ порівнювати і аналізувати норми конкурентного законодавства; 

✓ тлумачити і застосовувати чинне конкурентне законодавство; 

✓ узагальнювати практику застосування конкурентного законодавства та робити 

відповідні висновки; 

✓ давати юридичну кваліфікацію конкурентним відносинам. 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 6 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
2 

самостійна робота 82 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

7 081 Право 4 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема 
кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль 1. Державне регулювання конкурентних відносин 
Тема № 1. Поняття та система конкурентного законодавства - - 8 
Тема № 2. Правові основи діяльності Антимонопольного 

комітету України 
2 - 6 

Тема № 3. Державне регулювання і контроль у сфері 
природних монополій 

- - 8 

Тема № 4. Монопольне становище суб’єктів господарювання 

на ринку 
- - 8 

Змістовий модуль 2. Обмежувальні практики у конкуренції 



Тема № 5. Види і суть порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції 
2 - 10 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання за концентрацією та узгодженими діями 
Тема № 6. Концентрація (злиття) суб’єктів господарювання 2 - 8 
Тема № 7. Узгоджені дії суб’єктів господарювання - - 8 

Змістовий модуль 4. Правопорушення у сфері добросовісної конкуренції 
Тема № 8. Види і суть порушень законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції 
- 2 8 

Змістовий модуль 5. Процесуальні норми конкурентного права 

Тема № 9. Процесуальні норми конкурентного законодавства - - 8 
Тема № 10. Відповідальність за порушення конкурентного 
законодавства 

- - 10 

ЗАГ.: 6 2 82 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та оцінювання 

успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

затвердженим Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, протокол № 2 від 

12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою навчально-наукового 

юридичного інституту, протокол №5 від 28 лютого  2017 р.) – текст 

розміщений на інформаційному стенді та сайті Інституту 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове написання всіма 

студентами заліку. На залік виносяться усі теми навчальної дисципліни 

«Конкурентне право». Заліковий білет складається із 2-ох описових 

завдань, які оцінюються в 20 балів кожне, термінологічне завдання, яке 

оцінюється в 40 балів і задача, яка оцінюється у 20 балів. Максимальний 

бал за залікову роботу складає 100. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п. 4.6 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови допуску 

до підсумкового контролю визначаються п. 5.3 Положення про порядок 

організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів у 

навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкової письмової залікової роботи. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та 

виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

1. Бакалінська О.О. Конкурентне право:навч. посібник.  К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010. 

250 с. 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


2. Валітов С.С. Конкурентне право України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 

2006. 432 с. 

3. Господарськее право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та 

ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб. Х.: Одіссей, 2012.  382 с. 

4. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. 5-те вид., переробл. і допов. К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 597 с. 

5. Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник.  К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 272 с. 

6. Конкурентне право України: навч. посіб. / О. О. Бакалінська, О. В. Безух, О. В. 

Кологойда, І. В. Лукач, Н. Б. Пацурія, В. С. Щербина; за ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач. Київ: 

Видавництво Ліра. К, 2017. 380 с. 

7. Скордамалья В., Саніахметова Н.О., Мельник С.Б. Конкурентне право ЄС: Навчальний 

посібник. К.: Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. 240 с. 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, нормативних 

джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-методичних 

посібниках:  

1. Банасевич І.І. Конкурентне право: методичні вказівки для підготовки до семінарських 

занять студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Право». Івано-

Франківськ: ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника», 2017. https://kcp.pnu.edu.ua/ос-

бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/ 

2. Банасевич І.І. Конкурентне право: методичні вказівки для забезпечення самостійної 

роботи студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Право». Івано-

Франківськ: ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника», 2017. https://kcp.pnu.edu.ua/ос-

бакалавр/навчально-методичні-матеріали/денна-форма-навчання/4-курс/ 
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