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Тема: Правові регулювання  антимонопольного законодавства підприємницької 

діяльності 

Мета: охарактеризувати правові регулювання  антимонопольного законодавства 

підприємницької діяльності; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку:  

     Першим прикладом антимонопольного законодавства був ухвалений у Канаді Закон 

«Про запобігання та стримування об’єднань, спрямованих на обмеження торгівлі» (1889). 

      Відомішим є антимонопольне законодавство США, виникнення якого пов’язують зі 

затвердженням 02.07.1890 Закону Шермана (за ім’ям автора — сенатора Дж. Шермана). Він 

мав на меті захист торгівлі та промисловості від неправомірних обмежень і монополій, 

забороняв таємні угоди та об’єднання, спрямовані на обмеження вільної торгівлі. 

15.10.1914 в США було ухвалено другий за значенням антимонопольний акт — Закон 

Клейтона, який забороняв недобросовісні дії в ринковій конкуренції, 26.09.1914 

затверджено Закон про Федеральну торгову комісію. Ці законодавчі акти є основою 

антимонопольного законодавства США. 

      Антимонопо́льне законода́вство — сукупність законодавчих, урядових та інших 

нормативно-правових актів, які обмежують монополізацію виробництва, утворення 

монопольних структур і об'єднань (крім спеціально визначених державою). Воно сприяє 

свободі підприємництва, вільному і рівному для всіх праву вибору напряму виробничої чи 

торговельної діяльності, встановлення цін, одержання та розподілу прибутку. 

    Антимонопольне законодавство, як правило, спрямоване не проти великих монополій 

взагалі, а проти монопольного розміщення їх на ринку певного товару, проти монополій, 

що створюються для поглинання слабших конкурентів, проти їхньої змови з метою 

розподілу сегментів — регіонів, монополії цін, ізоляції конкурентів. 

   Найбільшої досконалості антимонопольне законодавство досягло у США (антитрестове), 

(з 1890 року — Закон Шермана). Воно поширене в європейських країнах, у тому числі 

постсоціалістичних і пострадянських. 

  В Україні антимонопольне законодавство базується на таких законах: 

 Про захист від недобросовісної конкуренції 

 Про захист економічної конкуренції. 

      Антимонопольне законодавство передбачає такі заходи: 

 організаційні — диференціація та оптимальні сполучення організаційно-

економічних форм і розмірів підприємств; 

 економічні — сприяння розвиткові конкуренції, диверсифікації діяльності, вільного 

утворення цін; 

 економічне стимулювання та підтримка розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 

 адміністративно-правові заходи для боротьби з монопольними посяганнями, 

організація антимонопольного державного контролю, контроль за справедливим 

роздержавленням майна, сприяння конкуренції; 

 недопущення зловживання монопольним становищем на ринку. 

     Ці акти спрямовані на підтримку розвитку підприємництва, зміцнення ринкових 

відносин і піднесення економіки держави. 



Питання для самоперевірки:  

1. Що вам відомо про появу антимонопольного законодавства? 

2.  Які заходи передбачає антимонопольне законодавство? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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