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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конкурентне законодавство - спеціалізований навчальний курс, спрямований на 
вивчення законодавства з питань економічної конкуренції, захисту учасників економічних 
відносин від проявів недобросовісної конкуренції.   

Дозволяє сформувати у студентів-магістрів систему знань з правового регулювання 

конкуренції та обмеження монополізму. Досліджується історія формування 
конкурентного (антимонопольного) законодавства в Україні та світі. Особлива увага 
приділяється розгляду кейсів, що ґрунтуються на даних Антимонопольного комітету 
України. Розглядаються питання запобігання та захисту від проявів рейдерства у сфері 

господарювання. 
Формат курсу. Змішаний - курс має супровід на платформі  Elearn.  
Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем змістових 

модулів 1-4 навчальної дисципліни «Цивільне право», «Господарське право», «Теоретичні 

проблеми цивільного права» 
Кореквізити: опанування навчальної дисципліни «Правове регулювання 

торговельної діяльності» 
 Постреквізити: написання магістерської роботи.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 
лабораторні, 
практичні, 

семінарські)  

Результати 

навчання  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 Правовідносини у сфері економ ічної конкуренції 

Тема 1. 
Загальна 

характеристик
а 
конкурентного 
законодавства 

 

 

2/2 

Знати етапи 
формування 

конкурентного 
законодавства в 
Україні та світі.  
Відмежовувати 

питання 
конкуренції та 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 

Відвідування 
лекції/семінару – 1 

бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-15 

балів Виконання 
завдань 



запобігання 
монополізму. 

практичних 
завдань 

самостійної роботи  
- 0-11  балів 

Тема 2. 
Правовий 
статус 

Антимонопол
ьного комітету 
України 

самостійна 
робота 

Знати  структуру 
АМКУ. 

Усвідомлювати 

завдання та 
функції АМКУ. 

Аналізувати 
напрямки  

діяльності   
АМКУ. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Виконання завдань 
самостійної роботи  

- 0-14  балів 

Тема 3. 
Монопольне 
становище 
суб’єктів 

господарюван
ня на ринку  

2/2 Знати визначення 
поняття 

монополізму. 
Розрізняти види 

монополій. 
Розуміти правові 

засоби 
запобіганню 

монополізму. 
 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 1 

бал 
Робота на 

семінарському 
занятті - 0-15  

балів 
Виконання завдань 

самостійної роботи  
- 0-11  балів 

Модульна 

робота №1 

   30 

Модуль 2. Окремі питання  законодавчого регулювання конкуренції 

Тема 4. 
Концентрація 
суб’єктів 
господарюван

ня 

самостійна 
робота 

Розуміти 
поняття 

економічної 
концентрації 

Знати  механізм 
контролю за 

концентраціями 
та узгодженими 

діями.  

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Виконання завдань 
самостійної роботи  

-0-23 бали 
Написання тез 

доповіді – 
(бонусні) 10 балів  

Тема 5. 

Відповідальні
сть за 
порушення 
законодавства 

про захист 
економічної 
конкуренції 

2/2 Знати санкції, які 

застосовуються 
за порушення 

законодавства 
про захист 

економічної 
конкуренції. 
Аналізувати 

правові позиції ВС 

про захист 
економічної 
конкуренції. 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінару – 1 
бал 

Робота на 
семінарському 

занятті – 0-20 
балів 

Виконання завдань 
самостійної роботи  

-0-25 балів 

Модульна 
робота №2 

   30 

Всього за  семестр 70 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 
*  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, не оцінюються. Про наявність поважної 
причини, викладач попереджається у  письмовому вигляді у 
каналі Телеграм студентом або підтверджується деканатом. 
Перескладання можливе під час сесії у спеціально обумовлений 

час. 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Дотримання академічної доброчесності студентами та 
відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Відвідування занять згідно розкладу, студентами зфн, сприяє 
підвищенню навчального рейтингу.  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та 
перескладання екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про 

екзамени та заліки у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
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 

 


