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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Конкурентне право» 

студентами другого курсу складена відповідно до освітньої програми підготовки 

ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право». 

 

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 становище суб'єктів 

господарювання на ньому; відповідальність за порушення конкурентного 

законодавства, застосування адміністративного і судового порядку захисту 

конкуренції. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення навчальної дисципліни «Конкурентне 

право» ґрунтується на знаннях набутих при вивченні наступних дисциплін: 

«Цивільне право України», «Право інтелектуальної власності», «Адміністративне 

право». Знання та вміння набуті в результаті вивчення даної навчальної дисципліни 

стануть основою для вивчення «Господарського права України». 

 

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. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Згідно з вимогами 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 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Державне регулювання конкурентних відносин. 

 

Тема 1. Система конкурентного законодавства 

Предмет навчальної дисципліни «Конкурентне право». Завдання навчальної 

дисципліни «Конкурентне право». Законодавчі акти, що визначають склад 

конкурентного законодавства. Характеристика законів «Про захист економічної 

конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». Зародження та 

розвиток конкурентного законодавства. Основні поняття конкурентного права. 

 

Тема 2. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України 

Завдання і принципи діяльності антимонопольних органів. Порядок 

формування та повноваження Антимонопольного комітету України. Структура 

органів Антимонопольного комітету України. Відмінності повноважень 

Антимонопольного комітету України від повноважень територіального відділення. 

Правовий статус державного уповноваженого. Правовий статус голови 

територіального відділення Антимонопольного комітету України. Реалізація 

повноважень Антимонопольного комітету України. 

 

Тема 3. Монопольне становище суб’єктів господарювання на ринку 

Товарний ринок і чинники, що впливають на його межі. Характеристика 

географічних кордонів товарного ринку. Основні критерії, за якими визначаються 

типи ринків, їх коротка характеристика. Різні види бар’єрів виходу на ринок. 

Визначення частки суб’єкта господарювання на ринку. Визначення стану 

конкуренції на ринку. 

 

Тема 4. Державне регулювання і контроль у сфері природних монополій 

Поняття «природна монополія». Сфера діяльності суб’єктів природних 

монополій. Характеристика суміжних ринків. Необхідність регулювання діяльності 

природних монополій. Методи регулювання діяльності природних монополій. 

Національні комісії регулювання природних монополій. Регулювання і контроль в 

окремих галузях природних монополій. 

 

Змістовий модуль 2. Обмежувальні практики у конкуренції 

 

Тема 5. Види і суть порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції 

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем. Характеристика 

цінових зловживань монопольним становищем. Антиконкурентні узгоджені дії 

суб’єктів господарювання. Горизонтальні, вертикальні, конгломератні і змішані 

антиконкурентні узгоджені дії. Наслідки антиконкурентних узгоджених дій. 

Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 



  

адміністративно-господарського управління та контролю. Обмежувальна та 

дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань. 

 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання за концентрацією та узгодженими 

діями. 

 

Тема 6. Концентрація (злиття) суб’єктів господарювання 

Види економічної концентрації. Умови отримання згоди на концентрацію 

(злиття) в антимонопольних органах суб’єктами господарювання. Визначення 

афілійованих осіб. Випадки, при яких антимонопольні органи дають згоду або 

відмовляють в наданні згоди на концентрацію. Визначення порогових показників 

учасників концентрації. Умови наявності вирішального впливу одного суб’єкта 

господарювання на інших. Порядок подачі заяви на концентрацію. Документи, які 

додаються до заяви на концентрацію. Порядок розгляду заяв (справ) про 

концентрацію. 

 

Тема 7. Узгоджені дії суб’єктів господарювання 

Поняття і види узгоджених дій. Умови, при яких необхідне отримання згоди 

антимонопольних органів на узгоджені дії. Узгоджені дії, які не вимагають 

попереднього отримання згоди антимонопольних органів. Типові вимоги до 

узгоджених дій суб’єктів господарювання. Порядок подачі та розгляду заяв (справ) 

про надання дозволів на узгоджені дії. Документи, які додаються до заяви на 

узгоджені дії. Підстави для відмови у видачі дозволу на узгоджені дії. 

 

Змістовий модуль 4. Правопорушення у сфері добросовісної конкуренції. 

 

Тема 8. Види і суть порушень законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції 

Поняття та види недобросовісної конкуренції. Ознаки недобросовісної 

конкуренції.  

Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта 

(підприємця). Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, 

упаковки. Неправомірне використання товару іншого виробника. Копіювання 

зовнішнього вигляду виробу. Порівняльна реклама.  

Створення перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі 

конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Дискредитація 

господарюючого суб’єкта (підприємця). Купівля – продаж товарів, виконання 

робіт, надання послуг із примусовим асортиментом. Схилення до бойкоту 

господарюючого суб’єкта (підприємця). Схилення постачальника до дискримінації 

покупця (замовника). Схилення господарюючого суб’єкта (підприємця) до 

розірвання договору з конкурентом. Підкуп працівника постачальника. Підкуп 

працівника покупця (замовника). Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. 



  

Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. 

Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Правові засади захисту від 

недобросовісної конкуренції. 

 

Змістовий модуль 5. Процесуальні норми конкурентного права. 

 

Тема 9. Процесуальні норми конкурентного законодавства 

Порядок підготовки проведення перевірок антимонопольними органами. 

Відмінність планових перевірок від позапланових. Документи, які готуються для 

проведення перевірок. Перелік питань, досліджуваних при перевірці суб’єктів 

господарювання, органів влади і місцевого самоврядування. Організація 

проведення перевірок. Підвідомчість розгляду заяв (справ) органам 

Антимонопольного комітету України. Вимоги до подачі заяви про порушення 

конкурентного законодавства. Розгляд заяв антимонопольними органами. Розгляд 

справ антимонопольними органами. Права і обов’язки осіб, які беруть участь у 

розгляді справи. Рішення, які антимонопольні органи приймають за результатами 

розгляду справ. Процедура здійснення перегляду рішень у справах. 

 

Тема 10. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства 

Загальне поняття відповідальності за порушення конкурентного 

законодавства. Характеристика основних видів відповідальності за порушення 

конкурентного законодавства. Штрафи та діючі розміри штрафів у конкурентному 

законодавстві. Чинники, що впливають на визначення штрафів. Особливості і 

умови застосування примусового поділу як міри відповідальності. Адміністративна 

відповідальність. Порядок застосування відшкодування шкоди в практиці 

застосування конкурентного законодавства. 
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