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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правова природа 

конкуренції та забезпечення державою умов існування вільної конкуренції, 

обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в 

господарській діяльності. Знання конкурентного законодавства сприятиме 

розвитку бізнесу виключно в рамках закону та запобігатиме правопорушенням 

у сфері захисту економічної конкуренції. 

Мета й завдання навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Конкурентне право» є: 

- оволодіння основними категоріями конкурентного права, вміння 

розкрити їх зміст; 

- засвоєння основних положень нормативно-правових актів, що регулюють 

конкурентні правовідносини; 

- ознайомлення з основними теоретичними та практичними проблемами 

конкурентного права та здатність проводити їх наукове дослідження; 

Засвоєння сутності конкурентного права, його понятійного апарату та 

процесуальних норм, придбання навичок розрізняти правопорушення в сфері 

захисту економічної конкуренції, вміння здійснювати пошук та систематизацію 

норм, які регулюють антимонопольну діяльність юридичної особи, вміння 

аналізувати правову літературу, пов’язану з питаннями правового регулювання 

конкуренції, аналізувати  рішення антимонопольних органів, навички щодо 

правильного застосування процесуальних норм законодавства про захист 

економічної конкуренції, навички щодо складання документів для 

антимонопольних органів, вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз 

матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних 

завдань. 

Пререквізити): Реалізація законодавства у сфері економіки, Сучасний стан 

господарського права та процесу. 

Постреквізити – Оцінка та аналіз правового регулювання економіки, 

Корпоративне право. 

Компетентності відповідно до освітньої програми ступеня вищої освіти 

магістра: 

Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у 

сфері конкурентного права.  

Загальні компетентності  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 1). 

Здатність проводити наукові дослідження на відповідному рівні (ЗК 2). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з 

правових питань (ЗК 3).  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК 4). 
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Здатність генерувати нові ідеї, розробляти нові наукові підходи та шукати 

інноваційні механізми (креативність) (ЗК 5). 

Здатність спілкуватися з усно та письмово з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності) (ЗК 6).  

Здатність працювати в міжнародному контексті, використовуючи знання 

іноземних мов (ЗК 7).  

Здатність розробляти проекти та управляти ними, обговорювати проблеми, 

дискутувати, знаходити обґрунтовані рішення (ЗК 8).  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем в процесі антимонопольного регулювання (ФК 1).  

Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України в сфері конкурентного права 

(ФК 2). 

Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України в процесі вирішення 

конкурентних спорів (ФК 3).  

Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

конкурентного середовища та визначення монопольного становища (ФК 4). 

Здатність самостійно готувати проекти нормативно -  правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на конкурентні відносини (ФК 5). 

Здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень 

в сфері конкурентних правовідносин, враховуючи використання 

міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів (ФК 6).  

Програмні результати навчання. В результаті вивчення даної навчальної 

дисципліни здобувач має навчитись: 

Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, пов’язаних з 

конкурентними правовідносинами, виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання (ПРН 1). 

Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів  з питань 

конкурентного права з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу,  різноманітні бази даних (цифрові, статистичні тощо), перевіряти їх 

на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження (ПРН 2). 

Здійснювати презентацію свого дослідження  з теми антимонопольного 

регулювання та захисту економічної конкуренції, застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження, аргументувати висновки (ПРН 3). 

Обґрунтовано формулювати свою правову позицію з питань 

антимонопольного регулювання та захисту економічної конкуренції, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи (ПРН 4). 

Дискутувати зі складних проблем конкурентного права, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти ї розв’язання, надавати оцінку чинним нормативно-
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правовим актам, виявляти колізії та прогалини у конкурентному законодавстві, 

можливі шляхи їх подолання (ПРН 5). 

Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень конкурентних правовідносин та практичної діяльності в сфері 

антимонопольного регулювання (ПРН 6). 

Узагальнювати результати власних наукових досліджень з питань 

конкурентного права у формі наукових звітів різних форм (тез, статей, 

доповідей, презентацій) (ДПНР 7). 

Знання, уміння, навички 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні  

знати: 

- категоріальний апарат конкурентного права, основні поняття та терміни; 

- правові аспекти діяльності Антимонопольного комітету  України; 

- правове регулювання діяльності природних монополій в Україні; 

- види порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

- методику  та інструменти оцінки стану ринкової конкуренції; 

- правове регулювання узгоджених дій  та концентрації суб’єктів 

господарювання.  

 вміти:  

- здійснювати аналіз та систематизацію норм конкурентного права;  

- аналізувати повноваження антимонопольних органів, пов’язаних з 

концентрацією суб’єктів господарювання та здійснення ними узгоджених дій 

- давати характеристику тим чи іншим діям юридичної особи, які пов’язані з 

нормами антимонопольного законодавства,  

- застосувати міжнародний досвід, а також судову практику при вирішенні 

конкретних практичних завдань. 

мати навички: 

- розрахунку стану конкуренції на ринку. 
 

 

2.Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика навчальної дисципліни 

Денна/заочна форма здобуття вищої освіти 

Кількість кредитів  

ECTS –4,5/4,5 

Рік підготовки 

2-й/2-й 

Семестр 

1-й/1-й 

Загальна кількість годин  -

135/135 
Лекції 

16 год. 
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Семінарські 

24 год. 

Практичні 

26 год. 

Самостійна робота 

69 год. 

Вид контролю 

залік 

 

3.Тематичний план 

для денної/заочної  форми навчання 

на умовах договору з фізичними та юридичними особами 

 

Назви розділів і тем 

 

 

 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

всь

ого 

у тому числі всьо

го 

у тому числі 

 

 

л сем

. 

п с. р.  

 

л сем

. 

п с. р. 

Тема 1.Предмет, метод та 

джерела  конкурентного 

права. 
21 2 4 4 11 21 2 4 4 11 

Тема 2. Правовий статус 

Антимонопольних органів 

України. 

21 2 4 4 11 21 2 4 4 11 

Тема 3. Монопольне 

становище суб’єктів 

господарювання на ринку. 

Правовий статус 

природних монополій. 

23 4 4 4 11 23 4 4 4 11 

Тема 4. Економічна 

концентрація та узгоджені 

дії суб’єктів 

господарювання. 

26 4 4 6 12 26 4 4 6 12 

Тема 5. Правове 

регулювання захисту від 

недобросовісної 

конкуренції. 

22 2 4 4 12 22 2 4 4 12 

Тема 6. Відповідальність 

за порушення 

законодавства про захист 

економічної конкуренції 

22 2 4 4 12 22 2 4 4 12 
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Усього годин: 135 16 24 26 69 135 16 24 26 69 

Форма контролю: Залік Залік 

 

 

4.Плани семінарських та практичних занять 

для денної  та заочної форми навчання 

на умовах договору з фізичними 

та юридичними особами 

Плани семінарських занять 

Тема 1. Предмет, метод та джерела конкурентного права 

Семінарське заняття–4 години 

1. Поняття, предмет та методи конкурентного права.  

2. Співвідношення конкурентного права з іншими галузями права. 

3. Становлення законодавства про захист економічної конкуренції в Україні. 

4. Способи демонополізації економіки та заходи щодо їх реалізації 

5. Міжнародне співробітництво з питань захисту конкуренції. 

 

Тема 2. Правовий статус антимонопольных органів України 

Семінарське заняття–4 години 

1. Система антимонопольних органів.  

2. Статус Антимонопольного Комітету України.  

3. Статус державного уповноваженого і голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України. 

4. Проведення перевірок суб’єктів господарювання, об’єднань, органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління і контролю за дотриманням ними вимог 

законодавства про захист економічної конкуренції.  

Тема 3. Монопольне становище субʼєктів господарювання на ринку. 

Правовий статус природних монополій 

Семінарське заняття–4 години 

1. Сутність монополії та її види.  

2. Визначення ринку товару (товарний ринок).  

3. Визначення монопольного становища.  

4. Визначення стану конкуренції на ринку.  

5. Предмет державного регулювання у сфері природних монополій. 

 

Тема 4. Економічна концентрація та узгоджені дії субʼєктів 

господарювання 

Семінарське заняття –4   години 

1. Поняття концентрації. 

2. Умови отримання згоди на концентрацію.  

3. Органи, які видають дозволи на концентрацію.  

4. Порядок подачі заяви на концентрацію.  
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5. Типові вимоги до узгоджених дій субʼєктів господарювання.  

6. Порядок подачі та розгляду заяв про надання дозволу на узгоджені дії. 

Зміст заяви.  

 

Тема 5. Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції 

Семінарське заняття–4 години 

1. Поняття недобросовісної конкуренції. Правова характеристика 

конкурентної взаємодії. Торгові та чесні звичаї у конкуренції. Правила 

професійної етики. 

2. Основні форми недобросовісної конкуренції 

 Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта 

(підприємця).  

 Створення перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі 

конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.  

 Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці. 

 

Тема 6. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції 

Семінарське заняття –4 години 

1. Види порушень конкурентного законодавства.  

2. Зловживання монопольним становищем на ринку.  

3. Сутність відповідальності субʼєкта господарювання за порушення 

конкурентного законодавства. 

4. Санкції за порушення конкурентного законодавства.  

5. Адміністративна відповідальність.  

Плани практичних занять. 

для денної  форми навчання 

на умовах договору з фізичними 

та юридичними особами 

Тема 1. Предмет, метод та джерела конкурентного права 

Практичне заняття – 4 години 

 

1. Провести порівняльний аналіз українського законодавства про захист 

економічної конкуренції з законодавством інших країн (США, Німеччина, 

Франція, Японія). 

2. Завдання: Скласти порівняльну таблицю характеристики українського 

законодавства про захист економічної конкуренції з законодавством інших 

країн. 

 

Тема 2. Правовий статус антимонопольных органів України 

Практичне заняття – 4 години 

1. На основі норм діючого законодавства визначте механізми взаємодії 

Антимонопольного комітету України з іншими органами державної влади. Чи 
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існують недоліки у зазначеного механізму? Які? Висловіть пропозиції по 

усуненню недоліків у механізмі взаємодії Антимонопольного комітету України 

з іншими органами державної влади. 

 

2.На основі аналізу положень Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» визначте місце і роль Антимонопольного комітету України в системі 

державних органів. Які особливості правового статусу Антимонопольного 

комітету України як державного органу влади із спеціальним статусом? Які 

повноваження Антимонопольного комітету України визначають спеціальний 

статус цього органу? 

 

3.На основі аналізу положень діючого законодавства визначте систему 

Антимонопольного комітету України. Чи забезпечує така система 

антимонопольних органів всеохоплюючий контроль за дотриманням 

конкурентного законодавства на всій території України? Яким чином, на вашу 

думку, можна вдосконалити діяльність антимонопольних органів? 

 

Тема 3. Монопольне становище субʼєктів господарювання на ринку. 

Правовий статус природних монополій 

Практичне заняття – 4 години 

1.Дайте порівняльну характеристику понять «монополія» та «природна 

монополія». 

2. Охарактеризуйте методи регулювання діяльності природних монополій. 

3.Дайте характеристику діяльності національних комісій з регулювання 

природних монополій на прикладі Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

 

Задача 1. 

На ринку функціонують 7 фірм, які контролюють відповідно 5, 20, 5, 20, 25, 10 

и 15% галузевого обсягу випуску.  

Чи будуть дозволені злиття1-ої та 6-ої фірм? 2-ої та 5-ої? 

Зробіть аналіз галузевого ринку. 

 

Тема 4. Економічна концентрація та узгоджені дії субʼєктів 

господарювання 

Практичне заняття –6 годин 

1. Дайте характеристику суміжних ринків. 

2. На підставі аналізу  діючого законодавства визначте особливості 

співвідношення понять «узгоджені дії» та «антиконкурентні узгоджені дії».  

Назвіть спільне і відмінності.  

3. Зобразіть схематично види антиконкурентних узгоджених дій. 

4. На основі аналізу положень Закону України  «Про захист економічної 

конкуренції» визначте випадки, коли  антиконкурентні узгоджені дії можуть 

бути дозволені 
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Тема 5. Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції 

Практичне заняття – 4 години 

1.Порівняйте сферу правового регулювання Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» та Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

2.На підставі аналізу діючого законодавства  визначте особливості такого 

прояву недобросовісної конкуренції як демпінг. Чим він  загрожує? 

3.На підставі норм чинного законодавства проаналізуйте процедури захисту 

національного товаровиробника від різних форм недобросовісної конкуренції у 

зовнішньоекономічної діяльності. 

4.Надайте коротку характеристику стану українського законодавства в галузі 

захисту від промислового шпигунства. Які доповнення до українського 

законодавства з цього питання Ви запропонували б? 

 

Тема 6. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції 

Практичне заняття – 4 години 

1.Наведіть приклади, пов’язані із зловживанням монопольним становищем при 

нав’язуванні своїм контрагентам додаткових умов договору. 

2. Складіть таблицю правопорушень законодавства в сфері захисту економічної 

конкуренції та передбаченої за них юридичної відповідальності.  

 

5. Завдання самостійної роботи 

Тема 1. Предмет,  метод та джерела конкурентного права  

3. Антитрестівське законодавство США. 

4. Конкурентне законодавство країн Європи. 

5. Конкурентне  законодавство Японії. 

 

Тема 2. Правовий статус антимонопольних органів України 

1. Завдання і принципи діяльності Антимонопольного Комітету України. 

2. Голова Антимонопольного комітету України та державні уповноважені 

(вимоги призначення на посаду). 

3. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посади державного 

уповноваженого Антимонопольного комітету України. 

4. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету України 

5. Порядок підготовки проведення перевірок. 

6. Відмінності між плановими та позаплановими перевірками. 

7. Документи, які готуються для проведення перевірок. 

8. Порядок підготовки проведення перевірок. 

 

Тема 3. Монопольне становище суб`єктів господарювання на ринку. 

Правовий статус природних монополій  
1. Територіальні, часові межі ринку.  
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2. Бар’єри вступу на ринок.  

3. Ознаки ринкової влади.  

4. Показники визначення стану конкуренції на ринку.  

5. Коефіцієнт ринкової концентрації (СR).  

6. Індекс ринкової концентрації Герфіндаля - Гіршмана (ННІ).  

7. Індекс Лернера (ІЛ).  

8. Визначення монопольного становища. 

9. Предмет державного регулювання у сфері природних монополій. 

10. Субʼєкти, які наділені повноваженнями у сфері контролю діяльності 

природних монополій. 

 

Тема 4.  Економічна концентрація та узгоджені дії суб`єктів 

господарювання 

1. Горизонтальні, вертикальні, конгломератні і змішані антиконкурентні 

узгоджені дії. 

2. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю. 

3. Види економічної концентрації. 

4. Визначення порогових показників учасників концентрації. 

5. Випадки, при яких антимонопольні органи дають згоду або відмовляють 

в наданні згоди на концентрацію. 

6. Перелік документів, які додаються до заяви на концентрацію. 

7. Поняття та види узгоджених дій. 

8. Узгоджені дії, які не вимагають попереднього отримання дозволу на 

узгоджені дії. 

9. Порядок подачі та розгляду заяв про надання дозволу га узгоджені дії. 

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

 

Тема 5. Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції  
1. Правова характеристика конкурентної взаємодії.  

2. Торгові та чесні звичаї у конкуренції. Правила професійної етики. 

3. Основні форми недобросовісної конкуренції. 

4. Характеристика демпінгу. 

5. Промислове шпигунство, аналіз українського законодавства. 

6. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта 

(підприємця).  

 

Тема 6. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції  

1. Види порушень конкурентного законодавства.  

2. Зловживання монопольним становищем на ринку.  

3. Сутність відповідальності субʼєкта господарювання за порушення 

конкурентного законодавства. 

4. Санкції за порушення конкурентного законодавства.  
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5. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення 

антимонопольного законодавства. 

 

Основними завданнями самостійної роботи здобувачів є підготовка до 

семінарських та практичних  занять відповідно до рекомендацій, висловлених 

науково-педагогічним працівником під час читання лекцій з дисципліни, а 

також планів семінарських  та практичних занять та завдань до кожної теми. 

Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є 

обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту конкурентного права.  

 

6. Індивідуальні завдання 

Курсові роботи відсутні. 

 

7. Методи навчання  

Дисципліна «Конкурентне право» включає такі види занять як лекції, 

семінарські, практичні заняття,  самостійну роботу та контроль.  

Вивчення конкурентного права рекомендується почати з ознайомлення з 

тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та 

практичних занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою 

доповідей. Лекційні заняття з  курсу «Конкурентне право» являють собою 

найбільш раціональний спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, 

зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань конкурентного 

права,  вони проводяться переважно з використанням мультимедійного 

проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його 

доступнішим, сприяє активізації здобувачів. Тексти лекцій викладені на сайті 

та супроводжуються відеопрезентаціями 

На семінарські та практичні заняття виносяться найбільш складні 

проблеми, які націлюють здобувачів на всебічне і дискусійне обговорення тем. 

Семінарські  та практичні заняття проводяться з використанням таких методів 

навчання як повідомлення, дискусія, вирішення задач, розгляд ситуативних 

завдань, ділових ігор, квестів, тренінгів тощо з використанням наочних засобів. 

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з 

відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали з питань 

конкурентного права, які публікуються в періодичних виданнях, з’являються на 

відповідних сайтах Інтернету, та слідкувати за змінами у законодавстві 

України.  

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного здобувача 

над першоджерелами та навчальними посібниками і оцінюється лектором або 

викладачем за результатами виступів на семінарах, практичних заняттях та 

конференціях. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для 

самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту 

основних засад конкурентного права. 
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8.Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві 

 

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 

max 60 % max 40 % max 100 % 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Залік  

5 10 15 20 25 30 30 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89  

добре 
В вище від середнього 

рівня 

75-84 С загалом хороша 

робота 

66-74  

задовільно 
D непогано 

60-65 E виконання 

відповідає 

мінімальним 

критеріям 

35-59  

незадовільно 

Fx необхідне 

перескладання 

1-34 F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій  

Під час занять використовується: інтерактивні, мультимедійні 

проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна дошка, програмне 

забезпечення, за допомогою якого проводяться дистанційні навчання з 

дисципліни, тощо.  
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10.Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

1. Поняття предмета конкурентного права. 

2. Поняття методу конкурентного права. 

3. Сутність конкуренції як механізму ринкової економіки. 

4. Види конкуренції. 

5. Нормативно-правові акти, які визначають склад конкурентного 

законодавства. 

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції»: загальна 

характеристика. 

7. Порівняльна характеристика українського законодавства про захист 

економічної конкуренції з законодавством інших країн. 

8. Антитрестівське законодавство США. 

9. Основні принципи конкурентного права. 

10. Визначення субʼєктів господарювання за конкурентним законодавством. 

11. Система антимонопольних органів. 

12. Закон України «Про Антимонопольний комітет України»: загальна 

характеристика. 

13. Завдання і принципи діяльності Антимонопольного Комітету України. 

14. Компетенція Антимонопольного Комітету України. 

15. Повноваження Голови антимонопольного Комітету України. 

16. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету 

України. 

17. Голова Антимонопольного комітету України (вимоги призначення на 

посаду). 

18. Державні уповноважені (вимоги призначення на посаду). 

19. Права й обовʼязки державного уповноваженого, голови територіального 

відділення Антимонопольного комітету України. 

20. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посади державного 

уповноваженого Антимонопольного комітету України. 

21. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України. 

22. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету України. 

23. Порядок підготовки проведення перевірок. 

24. Відмінності між плановими та позаплановими перевірками. 

25. Документи, які готуються для проведення перевірок. 

26. Порядок підготовки проведення перевірок. 

27. Визначення стану конкуренції на ринку. 

28. Олігополістичний ринок як ринковий стан конкуренції. 

29. Монополістичний ринок як ринковий стан конкуренції. 

30. Досконалий ринок як ринковий стан конкуренції. 

31. Монопсонія, її характеристика. 

32. Основні критерії, за якими визначають типи ринків. 

33. Визначення частки субʼєкта господарювання на ринку.  

34. Географічні межі товарного ринку. 

35. Часові межі товарного ринку.  
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36. Коефіцієнт ринкової концентрації (СR).  

37. Індекс ринкової концентрації Герфіндаля - Гіршмана (ННІ).  

38. Індекс Лернера (ІЛ). 

39. Сутність монополії. 

40. Види монополій. 

41. Природна монополія, її характеристика. 

42. Основні положення Закону України «Про природні монополії». 

43. Характеристика суміжних ринків. 

44. Предмет державного регулювання у сфері природних монополій. 

45. Субʼєкти, які наділені повноваженнями у сфері контролю діяльності 

природних монополій. 

46. Визначення монопольного становища. 

47. Предмет державного регулювання у сфері природних монополій. 

48. Субʼєкти, які наділені повноваженнями у сфері контролю діяльності 

природних монополій. 

49. Основні положення Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

50. Горизонтальні антиконкурентні узгоджені дії. 

51. Вертикальні антиконкурентні узгоджені дії. 

52. Конгломератні антиконкурентні узгоджені дії. 

53. Змішані антиконкурентні узгоджені дії. 

54. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю. 

55. Поняття концентрації. 

56. Види економічної концентрації. 

57. Умови отримання згоди на концентрацію. 

58. Визначення порогових показників учасників концентрації. 

59. Випадки, при яких антимонопольні органи дають згоду або відмовляють 

в наданні згоди на концентрацію. 

60. Перелік документів, які додаються до заяви на концентрацію. 

61. Порядок подачі заяви про отримання дозволу на концентрацію. 

62. Порядок розгляду заяв про отримання дозволу на концентрацію. 

63. Умови, за яких можлива згода антимонопольних органів на 

концентрацію. 

64. Поняття узгоджених дій. 

65. Види узгоджених дій. 

66. Узгоджені дії, які не вимагають попереднього отримання дозволу на 

узгоджені дії. 

67. Порядок подачі та розгляду заяв про надання дозволу га узгоджені дії. 

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

69. Поняття недобросовісної конкуренції.  

70. Основні положення Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». 

71. Промислове шпигунство. 

72. Демпінг як метод недобросовісної конкуренції. 
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73. Правова характеристика конкурентної взаємодії.  

74. Торгові та чесні звичаї у конкуренції.  

75. Правила професійної етики. 

76. Основні форми недобросовісної конкуренції 

77. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта 

(підприємця).  

78. Створення перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі 

конкуренції. 

79. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції.  

80. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці. 

81. Види порушень конкурентного законодавства.  

82. Зловживання монопольним становищем на ринку.  

83. Характеристика цінових зловживань монопольним становищем. 

84. Відповідальність субʼєкта господарювання за порушення конкурентного 

законодавства. 

85. Санкції за порушення конкурентного законодавства.  

86. Адміністративна відповідальність.  

87. Механізм застосування антимонопольного законодавства. 

88. Особливості реалізації механізму застосування антимонопольного 

законодавства. 

89. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення 

антимонопольного законодавства. 
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