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ovch_lesya@ukr.net 

Розклад навчальних занять професор Павло Борцевич 

https://asu.naiau.kiev.ua/timeTable/teach

er 

доцент Леся ОВЧАРЕНКО 

http://217.76.194.222/new/timeTable/teac

her 

Консультації Очні консультації: згідно графіку з 

15.00 до 16.20. 

Онлайн: (відповідно до окремого 

графіка кафедри) 

електронна пошта:  

pbor@ua.fm  

ovch_lesya@ukr.net 

Пн–Пт з 9:00 до 16:00  
 

 

Сторінка дистанційного курсу:    

https:// https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=3133 

Стислий опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни. В результаті вивчення даної 

навчальної дисципліни здобувач має навчитись визначати основні інструменти 

правової політики в сфері регулювання  конкурентних відносин, виділяти 

конкурентні правовідносини з-поміж інших видів правовідносин, включаючи 

публічно-правові відносини за участю органів державної влади, 

Антимонопольного комітету України. Опираючись на ці теоретичні знання 

здобувач має вміти на практиці знаходити відповідні джерела та норми, що 

регулюють дані правовідносини на сучасному етапі розвитку економіки.  

Завдання навчальної дисципліни. Засвоєння здобувачами загальних положень та 

основних категорій правового регулювання конкурентних правовідносин, 

формування навичок використання отриманих знань для прийняття правових 

рішень в сучасних умовах в сфері правового регулювання конкурентних 

відносин; набуття навичок прийняття практичних рішень щодо ефективного 

застосування отриманих правових знань при виконанні своїх професійних 

обов’язків; показати обізнаність з основними актуальними теоретичними та 

практичними проблемами правого регулювання конкурентних відносин. 

Тривалість: 3 кредити, загальна кількість годин – 90 

Форми та методи навчання – денна/заочна. Словесні методи навчання 

(пояснення, розповідь, навчальна дискусія); методи індукції та дедукції; методи 

аналізу та синтезу; метод порівняння. 

Система поточного контролю. Поточний контроль знань є органічною 

частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня 

сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Актуальні 

проблеми правового регулювання конкурентних відносин». Оцінювання знань 

здобувачів на основі даних поточного контролю знань відбувається: 

https://asu.naiau.kiev.ua/timeTable/teacher
https://asu.naiau.kiev.ua/timeTable/teacher
mailto:ovch_lesya@ukr.net
https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=3133
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1) за допомогою контролю активності роботи здобувача протягом 

семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни «Актуальні 

проблеми правового регулювання конкурентних відносин», включаючи 

відповіді на семінарських заняттях, написання та захист реферату, участь у 

науковій роботі факультету та написання наукової роботи,  підготовка 

доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з курсу «Актуальні проблеми 

правового регулювання конкурентних відносин» тощо; 

2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення 

конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських та 

практичних  занять, ведення словника термінів з дисципліни «Актуальні 

проблеми правового регулювання конкурентних відносин» тощо; 

3) через виконання контрольних робіт. 

Поточний контроль на семінарських та практичних заняттях проводиться 

з метою вияснення готовності здобувачів до занять у таких формах:  

- вибіркового усного опитування;  

- фронтального стандартизованого усного опитування здобувачів за 

основними питаннями заняття;  

- фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки 

окремих здобувачів для самостійного розв’язування практичних завдань чи 

ситуацій; 

- експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх 

присутніх здобувачів групи, або вибіркове опитування частини 

здобувачів групи. Питання з теми (кількох тем), яка готувалася на 

семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, 

дати визначення концентрації; назвати види монополій тощо). При 

експрес-опитуванні кожен слухач має право відповісти лише один раз; 

- тестування; 

- реферативних повідомлень та їх обговорень; 

- презентацій та їх обговорень; 

- інше.  

Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль знань здобувачів з 

дисципліни «Актуальні проблеми правового регулювання конкурентних 

відносин»» проводиться за результатами рейтингової оцінки за увесь період 

вивчення даної дисципліни та у формі заліку. 

Для розрахунку рейтингової підсумкової оцінки використовується єдина бальна 

система оцінювання академічної успішності здобувачів з обов’язковим 

переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS. 

Залік складається письмово або усно за білетами підсумкового контролю, які 

пропонуються здобувачам. Максимальна кількість балів з підсумкового контролю 

здобувачів становить 40 балів. 

Пререквізити (Prerequisite): «Основи економічної теорії», «Господарське 

право», «Господарський процес». 
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Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання  

Програмні результати навчання 

ПРН 1.Оцінювати природу та характер 

суспільних процесів і явищ, 

пов’язаних з конкурентними 

правовідносинами, виявляти 

розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання. 

ПРН 2.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 3.Здійснювати презентацію свого 

дослідження  з актуальних проблем 

правового регулювання конкурентних 

відносин, застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження, 

аргументувати висновки; 

ПРН 4. Обґрунтовано формулювати 

свою правову позицію з питань 

антимонопольного регулювання та 

захисту економічної конкуренції, 

вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи. 

ПРН 5.Дискутувати зі складних 

проблем правового регулювання 

конкурентних відносин, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання, надавати оцінку чинним 

нормативно-правовим актам, виявляти 

колізії та прогалини у конкурентному 

законодавстві, можливі шляхи їх 

подолання. 

ПРН 6.Оцінювати достовірність 

інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати задачі 

дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері правового 

регулювання конкурентних 

правовідносин. 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності  

СК 1. Здатність застосовувати 

принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем 

в процесі антимонопольного 

регулювання.  

СК 2. Здатність аналізувати та 

оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову 

систему України в сфері 

конкурентного права.  

СК 3. Здатність оцінювати взаємодію 

міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою 

України в процесі вирішення 

конкурентних спорів.  

СК 4. Здатність обґрунтовувати та 

мотивувати правові рішення з питань 

регулювання конкурентних відносин, 

давати розгорнуту юридичну 

аргументацію. 

СК 5. Здатність застосовувати 

міждисциплінарний підхід в оцінці 

конкурентного середовища та 

визначення монопольного становища. 

СК 6. Здатність самостійно готувати 

проекти нормативно -  правових актів, 

обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на 

конкурентні відносини.  

СК 7. Здатність аналізувати та 

інтерпретувати результати наукових 
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використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень в 

сфері правового регулювання 

конкурентних відносин та практичної 

діяльності в сфері антимонопольного 

регулювання. 

ПРН 7. Генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг, пов’язаних 

з регулювання конкурентних відносин. 

ПРН 8. Аналізувати взаємодію 

міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою 

України  з питань правового 

регулювання конкурентних відносин 

на основі усвідомлення цінностей та 

принципів функціонування права. 

ПРН 9. Брати продуктивну участь у 

розробці проектів нормативно-

правових актів, пов’язаних з правовим 

регулювання конкурентних відносин, 

обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на 

конкурентні правовідносини. 

досліджень в сфері конкурентних 

правовідносин, враховуючи 

використання міждисциплінарних та 

порівняльно-правових підходів.  

 

 

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної 

дисципліни: 

- здатність розв’язувати проблеми, пов’язані з правовим регулювання 

конкурентних правовідносин,  

- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення з питань 

регулювання конкурентних відносин, давати розгорнуту юридичну 

аргументацію. 

 

Структура навчальної  дисципліни (тематичний план) 

 
Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

Тема 1. Правова політика в 

сфері регулювання 

конкурентних відносин. 

 

Лекція – 2 год. 

План:  

1.  Конкурентне середовище та фактори 

впливу на нього.  

2. Правові та економічні фактори впливу на 

конкурентне середовище. 

3. Інструменти правової політики в сфері 

регулювання конкурентних відносин. 

4. Становлення законодавства про захист 

економічної конкуренції в Україні. 

Вести конспект лекцій. 

Бути готовим до відповіді 

на навчальні питання. 

Підготуватися для 

обговорення питань 

проблемного характеру 

Підготувати доповідь на 

надану тему, взяти участь 

в обговоренні доповіді 
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5. Міжнародне співробітництво з питань 

правового регулювання конкурентних 

відносинзаконодавства в Україні. 

Семінарське заняття- 2 /2 год. 

5. Конкурентне середовище та фактори 

впливу на нього.  

6. Співвідношення конкурентного права з 

іншими галузями права. 

7. Становлення законодавства про захист 

економічної конкуренції в Україні. 

8. Міжнародне співробітництво з питань 

правового регулювання конкурентних відносин. 

Практичне заняття – 2/2 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. Визначити переваги, визначити 

недоліки та запропонувати шляхи їх усунення. 

 

 

Тема 2. Актуальні питання 

правового статусу 

антимонопольних органів 

Лекція – 2 год. 

План: 

1 Система антимонопольних органів, шляхи її 

удосконалення.  

2.Статус Антимонопольного Комітету України, 

його завдання та основні принципи діяльності в 

сучасних умовах.  

3.Статус державного уповноваженого, його 

компетенції. 

4. Порядок проведення перевірок. 

Семінарське заняття – 2 /2 год 

1. Система антимонопольних органів, 

шляхи її удосконалення.  

2. Статус Антимонопольного Комітету 

України, його завдання та основні принципи 

діяльності в сучасних умовах.  

3. Статус державного уповноваженого, його 

компетенції. 

4. Актуальні питанн 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.  

Практичне заняття –2/2 год. 

1. На основі норм діючого законодавства 

визначте механізми взаємодії Антимонопольного 

комітету України з іншими органами державної 

влади. Чи 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. 

Вести конспект лекцій. 

Бути готовим до відповіді 

на навчальні питання. 

Підготуватися для 

обговорення питань 

проблемного характеру 

Підготувати доповідь на 

надану тему, взяти участь 

в обговоренні доповіді. 

Бути готовим до відповіді 

щодо шляхів вирішення 

практичного завдання та 

до коментарів щодо 

отриманих результатів. 

Розв’язувати задачі та 

пояснювати отримані 

результати. 
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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. Правове 

регулювання монополій та 

сучасні підходи до 

контролю за економічною 

концентрацією. 

 

Лекція -4 год 

План: 

1. Сучасні підходи до економічної та 

правової природи монополії, її види.  

2. Етапи визначення монопольного 

становища.  

3. Предмет державного регулювання у сфері 

природних монополій.  

4. Поняття концентрації, її економічна та 

правова природа. 

Семінарське заняття – 4/4  год 

5. Сучасні підходи до економічної та 

правової природи монополії, її види.  

6. Етапи визначення монопольного 

становища.  

7. Предмет державного регулювання у сфері 

природних монополій.  

8. Суб’єкти державного регулювання у 

сфері природних монополій. 

9. Поняття концентрації, її економічна та 

правова природа. 

10. Умови отримання згоди на концентрацію 

та порядок подачі заяви на концентрацію.  

11. Поняття, класифікація та типові вимоги 

до узгоджених дій субʼєктів господарювання.  

Практичне заняття – 4/4 год. 

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), запропонуйте  

шляхи вдосконалення її діяльності. 

4. Розробіть проєкт пакету документів для подачі 

заяви на концентрацію  

(узгоджені дії). 

5.Дайте характеристику суміжних ринків. 

6. На основі аналізу положень Закону України  

«Про захист економічної конкуренції» визначте 

випадки, коли  антиконкурентні узгоджені дії 

можуть бути дозволені, дайте правову оцінку. 

Задача 1. 

На ринку функціонують 8 фірм, які контролюють 

Вести конспект лекцій. 

Бути готовим до відповіді 

на навчальні питання. 

Підготуватися для 

обговорення питань 

проблемного характеру 

Підготувати доповідь на 

надану тему, взяти участь 

в обговоренні доповіді. 

Бути готовим до відповіді 

щодо шляхів вирішення 

практичного завдання та 

до коментарів щодо 

отриманих результатів. 

Розв’язувати задачі та 

пояснювати отримані 

результати. 
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відповідно 15, 20, 5, 10, 25, 3, 7  та 15% 

галузевого обсягу випуску.  

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

та 5-ої? 

Зробіть аналіз галузевого ринку. 

 

Тема 4. Сучасні правові 

засади захисту від 

недобросовісної конкуренції 

 

Лекція – 2 год 

План: 

1.Актуальні проблеми визначення правової 

природи недобросовісної конкуренції. 

2.Основні форми недобросовісної конкуренції. 

3.Система захисту від недобросовісної 

конкуренції. 

4.Актуальні питання відповідальності за 

порушення конкурентного законодавства. 

Семінарське заняття – 2/2 год. 

1. Актуальні питання визначення правової 

природи недобросовісної конкуренції. 

2.  Торгові та чесні звичаї у конкуренції. Правила 

професійної етики. 

3. Основні форми недобросовісної конкуренції, 

їх прояв в умовах цифровізації економіки. 

4. Види порушень конкурентного законодавства 

та актуальні питання відповідальності за них. 

Практичне заняття – 4/4 год. 

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, 

дайте оцінку як на це впливає участь України в 

СОТ. 

4.Надайте коротку характеристику стану 

українського законодавства в галузі захисту від 

промислового шпигунства. Які доповнення до 

українського законодавства з цього питання Ви 

запропонували б? 

 

Вести конспект лекцій 

Бути готовим до відповіді 

на навчальні питання. 

Підготуватися для 

обговорення питань 

проблемного характеру 

Підготувати доповідь на 

надану тему, взяти участь 

в обговоренні доповіді. 

Бути готовим до відповіді 

щодо шляхів вирішення 

практичного завдання та 

до коментарів щодо 

отриманих результатів. 

Розв’язувати задачі та 

пояснювати отримані 

результати. 

 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996р. № 254к/96ВР. 

URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96 

2. Господарський кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003р. № 

436-ІV.URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р № 435-IV. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  

4. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1991р. № 1798-XII 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
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5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 

№ 8073-X. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

6. Про природні монополії: Закон України від 20.04. 2000 № 1682-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text 
7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96, 

№ 236/96-ВР.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text  

8. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01.№ 2210-

III URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text 

9. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93.№ 

3659-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 

10. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України 

дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 219. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2002-%D0%BF#Text 
11. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України: Затверджено Наказом АМК України від 23.02.01 № 32-р 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 30.03.01за№ 291/5482).  

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-01#Text 

12. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища субʼєктів 

господарювання на ринку: Затверджено Розпорядженням АМК України від 

05.03.02 № 49-Р (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 01.05.02 за 

№ 317/6605). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text 

13. Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства 

про захист економічної конкуренції: Затверджено Розпорядженням АМК 

України від 25.12.01 № 182-р (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

13.02.02 за № 139/6427). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0139-02#Text 

14. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету 

України про попереднє отримання дозволу на концентрацію субʼєктів 

господарювання (Положення про контроль за економічною концентрацією): 

Затверджено Розпорядженням АМК України від 19.02.02 № 33-Р 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.03.02 за № 284/6572). 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text 

15. Положення про порядок надання заяв до органів Антимонопольного 

комітету України про надання дозволу на узгоджені дії субʼєктів 

господарювання (Положення про узгоджені дії): Затверджено Розпорядженням 

АМК України від 12.02.02 № 26-р (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 07.03.02 за  

№ 228/6526). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0238-02#Text 

16. Типові вимоги до узгоджених дій субʼєктів господарювання для 

загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів 

Антимонопольного комітету України на узгоджені дії субʼєктів 

господарювання: Затверджено Розпорядженням АМК України 12.02.02 № 27-р 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07.03.02 за № 239/6527). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0239-02#Text 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-врText
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0139-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0238-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0239-02#Text
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Додаткова 

17. Конкурентне право України: навч. посібник. / 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.  

18. Кравцова І. Економічна конкуренція як об’єкт адміністративно-правового 

регулювання. // Підприємництво, господарство і право, № 6, 2020, с.149-155   

URL :http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/6/27.pdf 

19. Кравцова І. Штраф за порушення антимонопольно-конкурентного 

законодавства як вид адміністративно-господарської  санкції. 

//Підприємництво, господарство і право, № 7, 2020, с.89-95. URL:  http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2020/7/16.pdf 

20. Ovcharenko L.V., Novikova N.L.,  Ozhelevska T.S.Social responsibility of 

business: institutional approach / // Ekonomika APK. - 2020. - № 2 - P. 93 -103 

(Соціальна відповідальність бізнесу: інституціональний підхід / Новікова Н.Л., 

Овчаренко Л.В., Ожелевська Т.С. // Економіка АПК. - 2020. - № 2 - С. 93-103. 

21. Полюхович В. Перспективи вдосконалення законодавства про захист 

економічної конкуренції ( з практики законотворення). // Підприємництво, 

господарство і право, № 10, 2020, с.51-60. URL:http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2020/10/10.pdf 

22. Удалов Т. Г. Конкурентне право: Навч. посіб. / К.: Школа, 2010. – 496 с. 

23. Швидка Т. Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції та 

впровадження правил ринкової економіки. // Підприємництво, господарство і 

право, № 3, 2021, с.126-131. URL:http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/20.pdf 

24. Швидка Т. Регулювання та контроль за злиттями й поглинаннями суб’єктів 

господарювання. // Підприємництво, господарство і право, № 2, 2021, с.63-68.  

URL :http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/2/12.pdf 

25. Шкляр С. Особливості форм і методів діяльності недержавних суб’єктів 

контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. // 

Підприємництво, господарство і право, № 6, 2021, с.85-89. URL: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2021/6/13.pdf. 
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8. Міністерство освіти і науки України − http:// www.mon.gov.ua 

9. Європейський Союз − http:// europa.eu.int/index-en.htm 
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни 

- пакет програмних продуктів Microsoft Office; 

- мультимедійний проектор, ноутбук, інтерактивні дошки. 

- здобувач вищої освіти повинен мати доступ до Інтернету, мати 

можливість працювати на платформі Zoom тощо. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання. 

Здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної 

доброчесності: складати тематичні та підсумковий тести самостійно без 

допомоги сторонніх осіб, надавати для оцінювання лише самостійно виконаної 

роботи, не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити власні 

результати чи погіршити/покращити результати інших здобувачів; не 

поширювати відповіді на тематичні та підсумкові тести з дисципліни, 

відвідувати заняття, не допускаючи пропусків без поважних причин; 

відпрацьовувати пропущені занятті в усній чи письмовій формі на вибір 

викладача. 

Політика вивчення та викладання дисципліни здійснюється з дотримання 

основних нормативно-правових документів Національної академії внутрішніх 

справ. 

 

Оцінювання результатів навчання 
Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
ід

су
м

к
о
в

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

max 60 % max 40 % max 100 

% 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Залік  

5 10 20 30 30 40 100 

 

Шкала оцінювання 

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 
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66-74  

задовільно 

D непогано 

60-65 E виконання відповідає 

мінімальним 

критеріям 

35-59  

незадовільно 

FХ необхідне 

перескладання 

1-34 F необхідне повторне 

вивчення 

курсу 

 

Розробники: 

 

Павло БОРЦЕВИЧ – професор кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент  

Леся ОВЧАРЕНКО – доцент кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат економічних 

наук, доцент  
 

 

 

Силабус схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань, протокол №1 від 31.08.2021 
 

 

Завідувач кафедри економічної безпеки 
та фінансових розслідувань НАВС                           Лариса ГЕРАСИМЕНКО 
 


