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Інформація про дисципліну Курс розроблено таким чином, щоб студенти отримали  систематизовані аналітичні уявлення, теоретичні знання та 

практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики при дослідженні 

ринку. Тому у курсі представлено як понятійно-категоріальний апарат теорії економічної конкуренції, так і сучасні 

інструменти конкурентної боротьби на ринку.  

Коротка анотація дисципліни Навчальна дисципліна „Теорія економічної конкуренції” є завершальною вибірковою дисципліною з 

спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в VI семестрі в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Мета навчальної дисципліни „Теорія економічної конкуренції” – засвоєння студентами основ теорії 

економічної конкуренції, набуття навичок оцінювання стану конкуренції на різних ринках товарів та послуг 

 

Література для вивчення 

дисципліни 
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 12. Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція щодо обєктів промислової власності:господарсько-правовий 
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Обсяг курсу 32 год аудиторних 

З них 16 годин лекцій 

16 годин практичних занять 

88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

знати:  

понятійно-категоріальний апарат теорії економічної конкуренції; 

функції та види економічної конкуренції; 

сутність монополій та їх характерні риси; 

класифікаційні ознаки та види монополій; 

світовий досвід регулювання конкурентних відносин в економіці.  

 

вміти:  

здійснювати оцінку стану конкуренції на різних ринках товарів та послуг; 

аналізувати внутрішньогалузеву конкуренцію на прикладі обраного ринку товарів чи послуг;  



визначати основні форми міжгалузевої конкуренції в Україні;  

оцінювати та виявляти недоліки у вітчизняному законодавстві щодо захисту економічної конкуренції;  

досліджувати діяльність та виявляти особливості природних монополістів в Україні;  

аналізувати зарубіжний досвід розвитку та регулювання економічної конкуренції.  

 

Ключові слова економічна конкуренція, монополія, антиконкурентні узгоджені дії, недобросовісна конкуренція, 

концентрація, інструменти конкурентної боротьби 

Формат курсу Очний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: «Мікроекономіка», «Державне регулювання 

економіки», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг».  

 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Дискусії 

Індивідуальні завдання 



Необхідні обладнання Проектор 

Роздатковий матеріал 

Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

25 балів – МК 2 

30балів  - індивідуальне завдання 

20 – робота на семінарських заняттях 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (вирішення практичних 

задач, виконання науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента 

є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. Політика виставлення балів. Враховуються бали 

набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на  заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Підходи до визначення «економічної конкуренції».  

2. Функції економічної конкуренції.  

3. Характеристика класифікаційних ознак економічної конкуренції. 

4. Основні поняття теорії монополій: монополія, монопсонія, велике виробництво, концентрація, 

децентралізація.   

5. Види монополій. 

6. Підходи до класифікації інструментів конкуренції.  



7. Система органів захисту конкуренції.  

8. Діяльність та структура Антимонопольного комітету України.   

9. Сутність та ознаки недобросовісної конкуренції. Особливості прояву недобросовісної конкуренції на 

вітчизняних ринках.  

10. Сутність та види антиконкурентних узгоджених дій.  

11. Законодавча база регулювання природних монополій.  

12. Перелік природних монополістів.  

13. Органи регулювання природних монополій.  

14. Структура порушень суб’єктами підприємництва конкурентного законодавства:  

15. Конкурентна політика в Європейському Союзі.  

16. Міжнародні механізми захисту конкуренції  

Опитування  Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тиж. 1. 

 

2 акад. год.  

Тема 1. Предмет і метод “Теорії 

економічної конкуренції”. Суть, 

функції та види економічної 

конкуренції. 

Предмет, структура та головні 

поняття курсу «Теорія економічної 

конкуренції». Підходи до визначення 

«економічної конкуренції». Функції 

економічної конкуренції. 

Характеристика головних понять 

курсу.  

Характеристика класифікаційних 

ознак економічної конкуренції. 

Лекція 

 

Презентація, 

Відеоматеріали 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 2, 3, 5-8 

 

Індивідуальне 

завдання 

Тиждень 

Тиж 2       

Тиж. 3. 

 

2 акад. год. 

Тема 2. Теорія монополій. 

Основні поняття теорії монополій: 

монополія, монопсонія, велике 

виробництво, концентрація, 

децентралізація.  Причини 

виникнення монополій. Види 

Лекція,  

групова робота 

 

Презентація, 

 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 2, 3, 4-10 Індивідуальне 

завдання 

Тиждень 



монополій: регіональні монополії, 

загальнодержавні монополії, 

міжнародні монополії; за ступенем 

охоплення ринків – чисті монополії, 

обмежені монополії, дуополії, 

абсолютні монополії; за характером і 

причинами виникнення – природні 

монополії, закриті монополії, штучні 

монополії. 

Тиж.4       

Тиж. 5. 

 

2 акад. год. 

    Тема 4. Інструменти конкуренції.  

Підходи до класифікації інструментів 

конкуренції. Реклама як головний 

інструмент конкурентної боротьби. 

Ознаки та функції реклами. Види та 

класифікаційні ознаки реклами.  
Якість продукції у конкурентній боротьбі 

за споживача. Новітні інструменти 

конкуренції. 

Лекція 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

3, 4, 5-13 Індивідуальне 

завдання 

Тиждень 

Тиж. 6. 

 

 

      

Тиж. 7. 

 

2 акад. год. 

     Тема 5. Економіко-правові 

інструменти регулювання 

конкуренції.  

Еволюція законодавчих вимог щодо 

конкуренції.  Система органів захисту 

конкуренції. Діяльність та структура 

Антимонопольного комітету України.  

 Попередження створення 

монопольних утворень, контроль за 

концентрацією суб’єктів 

Лекція 

 

Презентація, 

Відеоматеріали 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 2, 9, 10, 12 Індивідуальне 

завдання 

Тиждень 



господарювання. Практика 

припинення порушень конкурентного 

законодавства. Система 

відповідальності за порушення 

конкурентного законодавства: 

штрафи, адміністративна 

відповідальність, кримінальна 

відповідальність. 

Тиж. 8. 

 

 

      

Тиж. 9. 

 

2 акад. год. 

Тема 6. Недобросовісна 

конкуренція 

Сутність та ознаки 

недобросовісної конкуренції. 

Особливості прояву недобросовісної 

конкуренції на вітчизняних ринках. 

Неправомірне використання ділової 

репутації підприємця. Створення 

перешкод у конкуренції.  Комерційна 

таємниця, її неправомірне збирання, 

розголошення та використання.  

Лекція, групова 

робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-8 Індивідуальне 

завдання 

Тиждень 

Тиж. 10. 

 

      

Тиж. 11. 

 

2 акад. год. 

Тема 7. Антиконкурентні 

узгоджені дії.  

Сутність та види 

антиконкурентних узгоджених дій. 

Типові вимоги до узгоджених дій. 

Потенційно дозволенІ дії. Система 

винятків щодо узгоджених дій між 

суб’єктами бізнесу. 

Дискусія, групова 

робота 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

2, 3-13   

Тиж. 12.       



 

2 акад. год. 

Тиж. 13. 

 

2 акад. год. 

    Тема 8. Державне регулювання 

природних монополій.  

    Законодавча база регулювання 

природних монополій. Перелік 

природних монополістів. Втрата 

ознак природних монополій під дією 

НТП. Законодавча база регулювання 

природних монополій. Перелік 

природних монополістів. Втрата 

ознак природних монополій під дією 

НТП. 

Лекція-зустріч із 

представниками 

АМКУ 

 

Презентація, 

Відеоматеріали 

Навчально-

методичні 

матеріали 

2, 3, 5-10   

Тиж 14       

Тиж. 15. 

 

2 акад. год. 

Тема 9. Стан та особливості 

розвитку конкуренції в економіці 

України 

 Економічні чинники розвитку 

конкурентних відносин в Україні:. 

Структура порушень суб’єктами 

підприємництва конкурентного 

законодавства: антиконкурентні дії 

органів влади, антиконкурентні 

узгоджені дії, зловживання 

монопольним становищем, 

недобросовісна конкуренція. 

Розвиток внутрішньогалузевої та 

міжгалузевої конкуренції. 

Розрахунок індексу моніторингу 

конкурентного середовища. 

Особливості розвитку вітчизняних 

Лекція Презентація, 

Відеоматеріали 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 2, 3, 8-12   



конкурентних відносин. 

Тиж. 16. 

 

 

      

 


