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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета викладання дисципліни є формування у студентів-магістрів системи 
правових знань з питань правового регулювання конкуренції та обмеження 

монополізму. 
Завдання вивчення дисципліни: 
- розкриття правових категорій та інституцій у сфері конкуренції та обмеження 

монополізму; 
- формування знань з конкуренції та запобігання монополізму; 
- набуття навичок роботи з нормативними документами, що регулюють 

конкурентні відносини. 
-  вміння розв’язувати конкретні правові ситуації. 
Після закінчення вивчення даного курсу магістри повинні знати: 

- систему конкурентного законодавства; 
- правові засоби впливу у сфері економічної конкуренції; 
- теоретико-правові засади забезпечення захисту прав споживачів. 
Після закінчення вивчення даного курсу магістри повинні вміти: 

1. проводити консультування з питань дотримання державою вимог 
конкурентного законодавства при наданні державної допомоги; 

2. проводити консультування та представництво інтересів клієнтів у 

зв'язку з їх участю в процедурах державних закупівель; 
3. здійснювати представництво в судових спорах щодо укладання 

державних контрактів, антиконкурентних дій державних органів; 
4. проводити консультування з питань виконання вимог законодавства 

щодо зловживання монопольним становищем на ринку; 
5. представництво інтересів клієнтів при проведенні антимонопольними 

органами розслідувань випадків зловживання монопольним становищем на ринку; 
6. проводити консультування з питань, пов'язаних із дотриманням вимог 

законодавства про боротьбу із недобросовісною конкуренцією; 
7. здійснювати представництво інтересів клієнтів при проведенні 

антимонопольними органами розслідувань випадків недобросовісної конкуренції; 
8. проводити консультування з питань правового регулювання здійснення 

економічної концентрації; 
9. проводити аналіз і структурування угод з метою мінімізації ризиків 

порушення законодавства, яке регулює проведення економічної концентрації; 
10. проводити консультування, підготовка необхідних документів та 

юридичний супровід отримання попереднього ув'язнення та/або дозволу 
антимонопольних органів на концентрацію; 

11. проводити консультування з питань дотримання вимог законодавства 
щодо узгоджених дій. 

 
 

Набуття компетентностей: 
Інтегральна компетентність полягає у здатності розв’язувати практичні 

задачі  правового характеру у сфері конкурентних відносин суб’єктів 
господарювання,  надавати фахові консультації представникам бізнесу. 
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Загальні компетентності: 
 ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
 ЗК3. Знання та розуміння сфери відносин економічної конкуренції.  
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань, зокрема при вирішенні 
питань конкуренції .  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК1. Здатність застосовувати знання з господарського права, знання і 

розуміння правничої професії. 
СК7. Здатність застосовувати знання для вирішення конкретних завдань, на 

основі принципів і доктрини національного права. 
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального права. 
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 
СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 
належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 
конфіденційної інформації.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 
2. Програма та структура навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Правовідносини у сфері економічної конкуренції 
Тема 1. Загальна характеристика конкурентного законодавства 
Тенденції розвитку конкурентного права зарубіжних країн, Україні. Поняття 

конкурентного законодавства. Система законодавства про економічну конкуренцію 
та запобігання монополізму. Визначення понять «ринок», «конкуренція», 
«монополізм». Суб'єкти відносин у сфері конкуренції.  

Тема 2. Правовий статус Антимонопольного комітету України. 
Статус Антимонопольного Комітету України, склад Комітету, термін 

повноважень Голови та Державних уповноважених Комітету. Система органів 
Антимонопольного комітету України, їх повноваження, порядок здійснення 
контролю за дотриманням конкурентного законодавства, правила поведінки 
суб'єктів господарювання на ринку. Співробітництво з міжнародними 
організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з 
питань, що входять в компетенцію АМКУ. 

Тема 3. Монопольне становище суб’єктів господарювання на ринку  
Визначення монополії та види. Визначення ринку товару (товарний ринок). 

Визначення монопольного становища. Етапи визначення монопольного становища 
та Методика визначення монопольного становища. Основні напрямки 

антимонопольної політики. Визначення стану конкуренції на ринку. Трасти, 
картели, концерни та інші види монополістичних  об'єднань. 

 
Змістовий модуль 2. Окремі питання конкуренції 
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Тема 4. Концентрація суб’єктів господарювання 
Поняття економічної концентрації. Види транзакцій, які визначаються 

конкурентним законодавством України як «концентрація». Умови отримання згоди 
на концентрацію. Органи, які видають дозволи на концентрацію. Випадки 

концентрації, до яких застосовуються порогові показники. Визначення порогових 
показників учасників концентрації. Наслідки неотримання дозволу АМКУ на 
концентрацію. 

 Тема 5. Відповідальність за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції  

Види порушень конкурентного законодавства. Антиконкурентні узгоджені дії 
суб'єктів господарювання, антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, 

Зловживання монопольним становищем на ринку. Санкції за порушення 
конкурентного законодавства: штрафи; заходи примусового поділу монопольних 
утворень; адміністративна відповідальність посадовців і інших працівників 
суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, 
органів адміністративно-господарського управління і контролю; відшкодування 
шкоди. Примусовий поділ.  

 
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Змістовий модуль 1. Правовідносини у сфері економічної конкуренції 

Тема 1. Загальна характеристика конкурентного законодавства 
1. Поняття конкурентного законодавства.  

2. Суб'єкти відносин у сфері конкуренції. 
3. Компетенція і система антимонопольних органів. 

 
Тема 2. Монопольне становище суб’єктів господарювання на ринку  

1. Суть монополії та її види.  
2. Методика визначення монопольного становища. 

3. Основні напрямки антимонопольної політики.  
Тема 3. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції  

1. Види порушень конкурентного законодавства. 
2. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання, антиконкурентні 

дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-
господарського управління та контролю.  

3. Зловживання монопольним становищем на ринку. 
4. Санкції за порушення конкурентного законодавства.  

 
Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
заочна форма 
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усього  у тому числі 
л с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Правовідносини у сфері економічної конкуренції 

Тема 1. Загальна характеристика 

конкурентного законодавства 

22 2 2  18 

Тема 2. Правовий статус Антимонопольного 

комітету України 

30    30 

Тема 3. Монопольне становище суб’єктів 

господарювання на ринку  

19 
 

2 2  15 

Разом за модулем 1 71 4 4  63 

Модуль 2. Окремі питання  законодавчого регулювання конкуренції 

Тема 4. Концентрація суб’єктів 

господарювання 

30    30 

Тема 5. Відповідальність за порушення 

законодавства про захист економічної 

конкуренції 

19 2 2  15 

Разом за модулем 2 49 2 2  45 

Усього годин 
120 6 6  108 

 
4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Модуль 1. Правовідносини у сфері економічної 

конкуренції 

 

1 Загальна характеристика конкурентного законодавства 2 

2 Монопольне становище суб’єктів господарювання на ринку 2 

 Модуль 2. Окремі питання  законодавчого регулювання 
конкуренції 

 

3 Відповідальність за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції 

2 

 Разом 6 
 
 

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами. 

Перелік питань для визначення рівня знань студентів 

1.Ринок: юридичний та економічний зміст. 
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2. Конкуренція юридичний та економічний зміст. 
3. Монополія: юридичний та економічний зміст. 
4. Структура ринку та види ринкових ситуацій. 
5. Звичаєве право та конкуренція. Принципи участі держави в регулюванні 

конкурентних відносин. 
6. Правова природа підтримки конкуренції в Україні. 
7. Конкурентне законодавство: поняття, структура та механізм реалізації.  
8. Зміст правовідносин, що виникають у процесі реалізації конкуретного 
законодавства. 
9. Сфера застосування Закону України «Про захист економічної 
конкуренції». 
10. Поняття монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання. 

11. Поняття суб’єкта (групи суб’єктів) господарювання в контексті 
антимонопольного регулювання. 
12. Поняття відносин контролю в діяльності групи суб’єктів господарювання. 
13. Етапи визначення монопольного (домінуючого) становища 
суб’єкта господарювання. 
14. Визначення товарних меж ринку. 
15. Визначення географічних меж ринку. 
16. Кількісні показники стану конкурентного середовища як критерій 

монопольного (домінуючого) становища. 
17. Якісні показники стану конкурентного середовища як критерії 
монопольного (домінуючого) становища. 
18. Ринкова влада та її ознаки. 
19. Поняття, основні напрями та складові системи антимонопольного 
регулювання в Україні. 
20. Конкурентна (антимонопольна) політика: поняття, суб’єкти та об’єкти. 
21. Завдання та принципи діяльності антимонопольних органів. 

22. Структура та організація діяльності антимонопольних органів України. 
23. Компетенція антимонопольних органів. 
24. Форми участі антимонопольних органів у суді 
25. Специфіка правового статусу антимонопольних органів України. 
26. Організаційно-правові заходи антимонопольного регулювання. 
27. Реалізація права доступу до інформації в діяльності антимоно- 
польних органів. 
28. Контрольно-профілактичні заходи антимонопольного регулювання. 

29. Порядок і підстави надання суб’єкту господарювання статусу підприємства-
монополіста. 
30. Контрольно-профілактичні заходи антимонопольного регулювання 
31. Концентрація суб’єктів господарювання та умови її здійснення. 
32. Попереднє одержання дозволу антимонопольних органів на економічну 
концентрацію чи узгоджені дії суб’єктів господарювання. 
33. Підвідомчість заяв про надання дозволу на узгоджені дії чи економічну 
концентрацію суб’єктів господарювання. 

34. Порядок подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії чи економічну 
концентрацію суб’єктів господарювання. 
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35. Порядок розгляду заяв про надання дозволу на узгоджені дії чи економічну 
концентрацію суб’єкта господарювання. 
36. Розгляди справи та підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії чи 
економічну концентрацію суб’єктів господарювання. 

37. Рішення у справах про узгоджені дії чи економічну концентрацію. 
38. Порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист 
економічної конкуренції. 
39. Поняття і склад порушень конкурентного законодавства. 
40. Класифікація порушень конкурентного законодавства. 
41. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання як різновид 
порушень конкурентного законодавства. 
42. Правова характеристика узгоджених дій суб’єктів господарювання, які не 

охоплюються поняттям антиконкурентних. 
43. Правова характеристика узгоджених дій суб’єктів господарювання, 
здійснення яких може бути дозволене компетентним органом. 
44. Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання. 
45. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем як різновид 
порушень конкурентного законодавства. 
46. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, 
органів адміністративного управління та контролю як різновид 

порушень конкурентного законодавства. 
47. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, 
об’єднань як різновид порушень конкурентного законодавства. 
48. Сфера та умови застосування Закону «Про захист від недобросовісної 
конкуренції». 
49. Недобросовісна конкуренція: поняття та форми її прояву. 
50. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта 
(підприємця) як вид недобросовісної конкуренції. 

51. Створення перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі 
конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції як вид 
недобросовісної конкуренції. 
52. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної 
таємниці як вид недобросовісної конкуренції. 
53. Поняття та види санкцій за порушення конкурентного законодавства. 
54. Оперативні санкції за порушення конкурентного законодавства. 
55. Каральні (штрафні) санкції за порушення конкурентного законодавства. 

56. Компенсаційні санкції за порушення конкурентного законодавства. 
57. Види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
58. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції. 
59. Підстави притягнення до відповідальності за порушення Закону “про захист 
від недобросовісної конкуренції”. 
60. Стадії реалізації відповідальності за порушення конкурентного 

законодавства 
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61. Термін давності притягнення до відповідальності за порушення 
конкурентного законодавства. 
62. Термін звернення із заявою про захист прав у справах про недобросовісну 
конкуренцію. 

63. Процесуальні засади охорони та захисту економічної конкуренції.  
64. Види органів, які розглядають справи про порушення конкурентного 
законодавства. 
65. Підвідомчість справ про порушення конкурентного законодавства. 
66. Підстави для початку розгляду справ про порушення конкурентного 
законодавства. 
67. Подання та результати розгляду заяви у справах про порушення 
конкурентного законодавства. 

68. Розгляд справи про порушення конкурентного законодавства. 
69. Заходи, що забезпечують виконання рішень у справах про недобросовісну 
конкуренцію. 
70. Підстави закриття розгляду справи про порушення конкурентного 
законодавства. 
71. Об’єднання і виділення справ, зупинення розгляду справи про порушення 
конкурентного законодавства та його поновлення. 
72. Докази у справах про порушення конкурентного законодавства. 

Забезпечення доказів. 
73. Особи, які беруть участь у справі: їхні права та обов’язки. 
74. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
75. Рішення у справах про порушення законодавства про недобросовісну 
конкуренцію. 
76. Попереднє рішення у справі про порушення конкурентного законодавства 
77. Рекомендації антимонопольних органів, що надаються суб’єктам 

господарювання. 
78. Контроль судових органів за діяльністю антимонопольних органів. 
Повідомлення про судові справи. 
79. Порядок виконання рішень і розпоряджень антимонопольних органів за 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  
80. Порядок виконання рішень антимонопольних органів у справах про захист 
від недобросовісної конкуренції.  
 

 
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 
1. Mergers and acquisitions (M&A) в Україні. 
2. Адміністративна відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 
3. Антиконкурентна діяльність органів влади, органів місцевого 
4. Антимонопольний комплаєнс в сучасних реаліях. 
5. Види антиконкурентної діяльності господарюючих суб’єктів. 

6. Визначення стану конкуренції на ринку.  
7. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 
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8. Державний контроль за економічною концентрацією та  узгодженими 
діями. 

9. Джерела конкурентного та антимонопольного права. 
10. Етапи визначення монопольного становища.  

11. Злиття та приєднання суб'єктів господарювання. 
12. Кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 
13. Моделі конкурентного законодавства: американська та європейська.  
14. Особливість формування конкурентного законодавства України.  
15. Особливості правового регулювання конкуренції на ринку...(енергоносіїв, 

землі, нерухомості) 
16. Повноваження Антимонопольного комітету України. 
17. Поняття  та види монополій. 

18. Поняття та види недобросовісної конкуренції. 
19. Поняття та види узгоджених дій.  
20. Поняття та ознаки конкуренції.  
21. Порядок здійснення контролю за дотриманням конкурентного 

законодавства. 
22. Правове регулювання природних монополій. 
23. Предмет конкурентного права.  
24. Процедури надання дозволу на концентрацію. 

25. Процедури надання дозволу на узгоджені дії. 
26. Система органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження. 
27. Статус Антимонопольного Комітету України.  
28.  Напрями вдосконалення національного конкурентного законодавства. 
29. Тенденції розвитку европейського конкурентного права. 
30. Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання.  

 
Тести для поточного контролю (приклади) 

1. Вкажіть правильну відповідь: 
Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 
1) антиконкурентні узгоджені дії;  

2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 
3) антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю; 

4) невиконання рішення органів Антимонопольного комітету; 
5) всі відповіді вірні; 

 
2. Вкажіть правильну відповідь: 
 Примусовий поділ не застосовується у разі: 

1) неможливості організаційного відокремлення підприємств; 
2) відсутня санкція Генеральної прокуратури; 
3) власник проти; 

4) відсутнє рішення акціонерів; 
5) інвестор проти; 

 

3. Вкажіть правильну відповідь: 

Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у 
строк __________з дня одержання рішення про накладення штрафу.  

1) 2 міс; 

2) 5 міс; 
3) 32 міс; 

4) 12 міс; 
5) 1 міс; 
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4. Вкажіть правильну відповідь: 

Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою 
накладення штрафу у розмірі до ______доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.  
1) 15 відсотків; 
2) 10 відсотків; 

3) 3 відсотків; 
4) 2 відсотків; 
5) 5 відсотків; 

 
5. Вкажіть правильну відповідь: 

Протягом ___ днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати відповідно до 
Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують 
сплату штрафу. 

1) 5; 
2) 10;  

3) 15;  
4) 3; 

5) 7; 
 

6. Вкажіть правильну відповідь: 
Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про 

недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 

__________з дня їх прийняття.  
1) 2 робочих днів; 

2) 5 робочих днів; 
3) 10 робочих днів;  
4) 15  робочих днів;  

5) 20 робочих днів;  
 

7. Вкажіть правильну відповідь: 
Особи, права яких порушені діями, визначеними, як недобросовісна конкуренція, можуть протягом 

___________з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до 
Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав. 

1) 6 місяців; 
2) 5 місяців; 
3) 10 місяців; 

4) 12 місяців; 
5) 3 місяців; 

 
8. Вкажіть правильну відповідь: 
Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить _________ з 

дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення. 

1) 3 роки; 

2) 4 роки; 
3) 2 роки; 

4) 6 міс; 
5) 12 міс; 
 

9. Вкажіть правильну відповідь: 
Реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта 

господарювання – це: 
1) неподобство; 

2) злочин; 
3) рейдерство; 
4) порівняльна реклама; 

5) соціальна реклама; 
 

10. Вкажіть правильну відповідь: 
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Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, 
пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені - тягне за собою:  

1) накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; 
3) накладення штрафу від двадцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; 

4) накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; 

5) накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; 

 
Тести для підсумкового контролю (приклади) 

1. Недобросовісна конкуренція це: 

а) різновид правопорушень; 
б) в окремих випадках різновид злочинів; 

в) конкуренція, що здійснюється нечесними способами; 
г) конкуренція, що здійснюється неналежними суб’єктами; 
д) конкуренція, що заборонена законом. 

 
2. Критеріями визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання є: 
а) кількість суб’єктів господарювання на ринку; 

б) частка ринку, що належить суб’єкту господарювання; 
в) наявність конкуренції; 

г) наявність іноземної конкуренції; 
д) відсутність впливу на суб’єктів господарювання з боку державних органів. 
 

3. Підставами юридичної відповідальності згідно із Законом України “Про захист економічної конкуренції” є: 
а) діяння, спрямовані на заняття монопольного (домінуючого) 
становища на ринку; 

б) діяння, що полягають у здійсненні конкуренції нечесними способами; 
в) діяння, що полягають у зловживанні монопольним (домінуючим) становищем; 

г) діяння, що спрямовані на будь-яку концентрацію суб’єктів господарювання; 
д) узгоджені дії суб’єктів господарювання. 
 

4. Засобами захисту від несприятливої іноземної конкуренції є: 
а) встановлення експортного мита; 
б) встановлення імпортного мита; 

в) встановлення компенсаційного мита; 
г) встановлення державного мита; 

д) встановлення антидемпінгового мита; 
е) встановлення акцизного збору на імпортні товари; 
ж) встановлення ПДВ на імпортні товари. 

 
5. Мірою відповідальності за порушення Закону України “Про захист економічної конкуренції” передбачено:  
а) позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на певний вид 

господарської діяльності; 
б) примусова реорганізація суб’єкта господарювання; 

в) штраф; 
г) заборона займатись певними видами господарської діяльності;  
д) скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання. 

 
6. До яких суб’єктів можуть бути вжиті заходи, передбачені Законом України “Про захист економічної 
конкуренції”? 

а) посадові особи суб’єктів господарювання; 
б) суб’єкти господарювання – фізичні особи; 

в) суб’єкти господарювання – юридичні особи; 
г) органи влади; 
д) органи місцевого самоврядування; 

е) органи адміністративно-господарського управління і контролю. 
 
7. Концентрація вважається правопорушенням, якщо:  

а) здійснюється суб’єктами господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище; 
б) здійснюється суб’єктами природних монополій; 
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в) здійснюється без дозволу АМКУ у випадках, передбачених законом; 
г) здійснюється з метою отримання частки ринку більшої ніж 35 %; 

д) здійснюється без дозволу АМКУ. 
 

8. Який орган має розглядати справи, пов’язані з відповідальністю за недобросовісну конкуренцію? 
а) господарський суд; 
б) загальний суд; 

в) АМКУ; 
г) органи захисту прав споживачів; 
д) міжвідомча комісія з питань зовнішньої торгівлі; 

е) агентство з охорони авторських прав. 
 

9. До складу АМКУ входять: 
а) 5 осіб; 
б) 7 осіб; 

в) 9 осіб; 
г) 10 осіб; 
д) 12 осіб; 

е) кількість членів АМКУ законодавством не визначена; 
ж) власний варіант. 

 
 10. Економічна концентрація це – 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

Магістр 

напрям 
підготовки/ Право 

Кафедри 

цивільного та 
господарського 
права 
 

Заліковий 

БІЛЕТ № 1_ 
з дисципліни 
Конкурентне  

законодавство 

Затверджую 

Завідувач кафедри 
_______________ 

(підпис) 
дата 

Екзаменаційні питання 

(максимальна оцінка 10 балів за відповідь на кожне запитання)  

1. Напрями вдосконалення національного конкурентного законодавства. 

2. Тенденції розвитку европейського конкурентного права. 

Тестові завдання різних типів 

(максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання) 

1. Недобросовісна конкуренція це: 

а) різновид правопорушень;  
б) в окремих випадках різновид злочинів; 
в) конкуренція, що здійснюється нечесними способами;  
г) конкуренція, що здійснюється неналежними суб’єктами; 

д) конкуренція, що заборонена законом.  
 

2. Критеріями визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів 

господарювання є: 

а) кількість суб’єктів господарювання на ринку;  
б) частка ринку, що належить суб’єкту господарювання;  
в) наявність конкуренції;  
г) наявність іноземної конкуренції;  

д) відсутність впливу на суб’єктів господарювання з боку державних органів.  
 

3. Підставами юридичної відповідальності згідно із Законом України “Про захист 

економічної конкуренції” є: 

а) діяння, спрямовані на заняття монопольного (домінуючого)  
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становища на ринку; 
б) діяння, що полягають у здійсненні конкуренції нечесними способами;  
в) діяння, що полягають у зловживанні монопольним (домінуючим) становищем;  
г) діяння, що спрямовані на будь-яку концентрацію суб’єктів господарювання;  

д) узгоджені дії суб’єктів господарювання.  
 

4. Засобами захисту від несприятливої іноземної конкуренції є: 
а) встановлення експортного мита;  

б) встановлення імпортного мита;  
в) встановлення компенсаційного мита;  
г) встановлення державного мита; 
д) встановлення антидемпінгового мита;  

е) встановлення акцизного збору на імпортні товари;  
ж) встановлення ПДВ на імпортні товари.  
 

5. Мірою відповідальності за порушення Закону України “Про захист економічної 

конкуренції” передбачено:  
а) позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на певний вид  
господарської діяльності;  
б) примусова реорганізація суб’єкта господарювання;  

в) штраф; 
г) заборона займатись певними видами господарської діяльності;  
д) скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання.  
 

6. До яких суб’єктів можуть бути вжиті заходи, передбачені Законом України “Про 

захист економічної конкуренції”? 
а) посадові особи суб’єктів господарювання;  
б) суб’єкти господарювання – фізичні особи; 

в) суб’єкти господарювання – юридичні особи; 
г) органи влади; 
д) органи місцевого самоврядування; 
е) органи адміністративно-господарського управління і контролю.  

 

7. Концентрація вважається правопорушенням, якщо: 
а) здійснюється суб’єктами господарювання, що займають монопольне (домінуюче) 
становище; 

б) здійснюється суб’єктами природних монополій;  
в) здійснюється без дозволу АМКУ у випадках, передбачених законом;  
г) здійснюється з метою отримання частки ринку більшої ніж 35 %; 
д) здійснюється без дозволу АМКУ. 

 

8. Який орган має розглядати справи, пов’язані з відповідальністю за недобросовісну 

конкуренцію? 
а) господарський суд;  

б) загальний суд; 
в) АМКУ; 
г) органи захисту прав споживачів;  
д) міжвідомча комісія з питань зовнішньої торгівлі;  

е) агентство з охорони авторських прав. 
 

9. До складу АМКУ входять: 
а) 5 осіб; 

б) 7 осіб; 
в) 9 осіб; 
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г) 10 осіб; 
д) 12 осіб; 
е) кількість членів АМКУ законодавством не визначена; 
ж) власний варіант. 

 10.Неправомірне використання чужої упаковки це: 

 
здійснення переробки вторинної сировини з порушенням ліцензійних умов  

 
здійснення недобросовісної конкуренції 

 
використання матеріалу не передбаченого правилами ДП «Укрпошта» для пакування 
бандеролей 

 
11. Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця) це: 

 
опублікування в офіційному виданні оголошення про початок процедури банкрутства 
господарюючого суб'єкта (підприємця)  

 
поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, 
пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його 
товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта 

господарювання. 

 
відмова органу ліцензування включити в ліцензію господарюючого суб'єкта 
(підприємця) запропонований ним вид діяльності 

 
12. Схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта (підприємця) це: 

 
спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до 
відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до 
невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань 
перед цим суб'єктом господарювання. 

 
спосіб вирішення трудового спору за ініціативи профспілкового органу, за яким 
припиняється спілкування працівників з керівником господарюючого суб'єкту 
(підприємцем) 

 
приписи податкової служби про заборону переписки з платником ПДВ, який 
прострочив подання звітності 

 
13. У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції Антимонопольний комітет України не має повноважень: 

 
розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;  

 
розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та 
перевіряти їх законність та обґрунтованість. 

 
проводити дізнання у справах про підкуп працівників постачальника або покупця 
конкурента; 

 
14. Чи дозволяється органам місцевого самоврядування делегувати окремі владні 

повноваження об'єднанням, підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, 

якщо це призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження  чи 

спотворення конкуренції? 

 
Дозволяється лише юридичним особам публічного права.  

 
Забороняється 

 
Дозволяється, навіть, якщо це призводить або може призвести до недопущення, 
усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, але буде досягнуто суспільно-
позитивний ефект.  

 
15. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання 
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дозволу на узгоджені дії протягом: 

 
тридцяти днів 

 
трьох місяців 

 
п’яти місяців 

 
16. Недобросовісна конкуренція це: 
а) різновид правопорушень 
б) в окремих випадках різновид злочинів  
в) конкуренція, що здійснюється нечесними способами 

г) конкуренція, що здійснюється неналежними суб єктами 
д) конкуренція, що заборонена законом.  
 
17. Критеріями визначення монопольного (домінуючого) становища 

суб єктів господарювання є: 
а) кількість суб єктів господарювання на ринку  
б) частка ринку, що належить суб єкту господарювання  
в) наявність конкуренції  

г) наявність іноземної конкуренції 
д) відсутність впливу на суб єктів господарювання з боку державних органів.  
 

18. Підставами юридичної відповідальності згідно ЗУ „Про захист 

економічної конкуренції” є: 
а) діяння, спрямовані на заняття монопольного (домінуючого) становища на 
ринку 
б) діяння, що полягають у здійсненні конкуренції нечесними способами 

в) діяння, що полягають у зловживанні монопольним (домінуючим) 
становищем 
г) діяння, що спрямовані на будь-яку концентрацію суб єктів господарювання  
д) узгоджені дії суб єктів господарювання.  

 

19. Визначте поняття « комерційна таємниця». 
 

20. Засобами захисту від несприятливої іноземної конкуренції є: 

а) встановлення експортного мита  
б) встановлення імпортного мита  
в) встановлення компенсаційного мита 
г) встановлення державного мита 

д) встановлення антидемпінгового мита 
е) встановлення акцизного збору на імпортні товари 
ж) встановлення ПДВ на імпортні товари.  
 

21. В якості міри відповідальності за порушення ЗУ „Про захист 

економічної конкуренції” передбачено: 
а) позбавлення суб єкта господарювання ліцензії на певний вид  
господарської діяльності 

б) примусова реорганізація суб єкта господарювання  
в) штраф 
г) заборона займатись певними видами господарської діяльності 
д) скасування державної реєстрації суб єкта господарювання.  
 

22. До яких суб єктів можуть бути застосовані міри відповідальності, 

передбачені ЗУ „Про захист економічної конкуренції” ? 
а) посадові особи суб єктів господарювання  
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б) суб єкти господарювання – фізичні особи 
в) суб єкти господарювання – юридичні особи 
г) органи влади 
д) органи місцевого самоврядування  

е) органи адміністративно-господарського управління і контролю.  

 

23. Концентрація вважається правопорушенням, коли: 
а) здійснюється суб єктами господарювання, що займають монопольне  

(домінуюче) становище 
б) здійснюється суб єктами природних монополій 
в) здійснюється без дозволу АМКУ у випадках передбачених законом  
г) здійснюється з метою отримання частки ринку більшої ніж 35%  

д) здійснюється без дозволу АМКУ. 

 

24. Який орган має роглядати справи, пов язані з відповідальністю за 

недобросовісну конкуренцію ? 

а) Господарський суд  
б) Загальний суд 
в) АМКУ 
г) Органи захисту прав споживачів  

д) Міжвідомча комісія з питань зовнішньої торгівлі 
е) Агентство з охорони авторських прав.  
 

25. До складу АМКУ входять: 

а) 5 осіб  
б) 7 осіб  
в) 9 осіб  
г) 10 осіб  

д) 12 осіб  
е) Кількість членів АМКУ законодавством не визначена  
ж) Власний варіант – 
 

26. Негативний вплив монополізації виробництва полягає в тому, що: 
а)  завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту споживачів;  
б)  монополії не забезпечують ефективності розподіл ресурсів;  
в)  монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва; 

г) всі відповіді правильні.  
 

27. Які з наведених видів діяльності заборонені антимонопольним комітетом 

України: 

а)  змови конкурентів щодо фіксації цін;  
б)  злиття фірм з метою утворення монополій;  
в)  володіння патентом при наявності виняткового права виробляти товар;  
г)  правильні відповіді (а) і (б). 

 

28.Хто є Головою АМК України? 

 

29. На який термін призначається Голова АМК України? 

 

30. Економічна концентрація це – . 
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8.Методи навчання 
Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 
методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності; бінарні методи. 
навчання: вправи, практичні роботи, експеримент, виробнича практика. 

Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: інформаційно-
рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), 
пошуковий (дослідний). Методи навчання за логікою передачі інформації: 
індуктивний, дедуктивний. Методи стимулювання інтересу до навчання і 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри, ситуативні 
ігри, дискусії і диспути; студентські наукові конференції; створення ситуації 

пізнавальної новизни та зацікавленості. 
9. Форми контролю 

 Поточний контроль здійснюється в ході занять, завдяки йому виявляють ступінь 
розуміння навчального матеріалу, його засвоєння, уміння студентів застосовувати 
знання на практиці. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результаті в навчання на 
окремих завершених етапах освіти або на певному освітньому (кваліфікаційному) 
рівні. Складова такого контролю — семестровий контроль. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену. 

Семестровий екзамен — форма підсумкового контролю з окремої навчальної 
дисципліни за семестр, що спрямована на перевірку засвоєння теоретичного та 
практичного матеріалу. 

                                                                
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання знань студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени 

та заліки у НУБІП України» від « 27 » грудня 2019 р. протокол № 5. 
Оцінка  

національна  
Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

  

Відмінно 
90  100 

Добре 
74  89 

 

Задовільно 
60  73 

 

Незадовільно 0  59 
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11. Методичне забезпечення 

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної 

дисципліни «Конкурентне законодавство» складають: робоча программа навчальної 

дисципліни;  конспекти лекцій; плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; індивідуальні завдання; 

завдання для практичних занять; модульні контрольні роботи; тестові завдання та 

програма комп’ютерного тестування; підручники та посібники. 

12. Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної 
Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356. 

4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. 
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // 

Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984; додаток до № 51. — Ст. 
1122. 

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради 
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