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Що буде вивчатися 
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Державне антимонопольне регулювання 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Аналіз сфери захисту економічної конкуренції, вміння 

здійснювати пошук та систематизацію норм, які регулюють 

антимонопольну діяльність юридичної особи, вміння аналізу 

правової літератури, пов’язаної з конкурентним правом, аналізу 

рішень антимонопольних органів, навичками щодо правильного 

застосування процесуальних норм законодавства про захист 

економічної конкуренції, навичок щодо складання документів для 

антимонопольних органів, вміння здійснювати пошук та 

критичний аналіз матеріалів правозастосовчої діяльності при 

вирішенні конкретних практичних завдань.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати аналіз повноважень антимонопольних органів для 

звернення за попереднім висновком чи дозволом; давати 

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

з нормами антимонопольного законодавства; визначати порогові 

показники для концентрації та узгоджених дій юридичних осіб; 

застосувати міжнародний досвід, а також судову практику при 

вирішенні конкретних практичних завдань.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Антимонопольні орган. Характеристика 

юридичних осіб, які пов’язані з нормами антимонопольного 

законодавства; Порогові показники для концентрації та 

узгоджених дій юридичних осіб; Міжнародний досвід. Судова 

практика при вирішенні конкретних практичних завдань. 

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Державне антимонопольне регулювання» 

ґрунтується на знаннях з дисциплін: «Макроекономіка», 



«Політологія», «Регіональна економіка», «Економічна теорія». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності. 
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