
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
Метою курсу є формування у студентів суми знань сутність конкурентного 

права, його понятійного апарату та процесуальних норм; набуття навичок розрізняти 
правопорушення в сфері захисту економічної конкуренції, здійснювати пошук та 
систематизацію міжнародних і національних норм, які регулюють антимонопольну 
діяльність юридичної особи; аналізувати правову літературу, пов’язану з 
конкурентним правом; аналізувати рішення антимонопольних органів; складання 
документів для антимонопольних органів; здійснювати пошук та критичний аналіз 
матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних 
завдань. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Антимонопольне право в Україні і зарубіжних 
країнах» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: «Міжнародне 
приватне право», «Право міжнародних організацій», «Право зарубіжних країн», 
«Право ЄС» тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення норм 
національного і міжнародного права, що регулюють відносини в сфері 
антимонопольної діяльності.   

Програмні результати навчання:   
знати: предмет, об’єкти та суб’єктів конкурентного права, понятійний апарат, 

норми щодо захисту економічної конкуренції в Україні і зарубіжних країнах, ознак 
правопорушень в сфері антимонопольного законодавства, класифікацію ринків в 
розумінні антимонопольного законодавства, сутність фінансових показників для 
визначення того чи іншого правопорушення, правила проведення перевірок 
антимонопольними органами, права юридичних осіб при проведені таких перевірок;  

вміти: здійснювати пошук та систематизацію норм права, які регулюють 
захист економічної конкуренції в Україні і зарубіжних країнах, здійснювати аналіз 
повноважень антимонопольних органів для звернення за попереднім висновком чи 
дозволом, давати характеристику тим чи іншим діям юридичної особи, які повʼязані 
з нормами антимонопольного законодавства, визначати порогові показники для 
концентрації та узгоджених дій юридичних осіб, застосувати міжнародний досвід, а 
також судову практику при вирішенні конкретних практичних завдань. 

володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері 
антимонопольної діяльності.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    



Предмет, метод та джерела конкурентного права. Правовий статус 
антимонопольних органів України і зарубіжних країн. Монопольне становище 
суб’єктів господарювання на національному і міжнародному ринку. Правовий статус 
природних монополій.  

Економічна концентрація та узгоджені дії суб’єктів господарювання. Правове 
регулювання захисту від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
– 135 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 75 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: іспит.   
   


