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МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НА-

ВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Світова та конкурентна 
політика країн Європейського Союзу» є формування у студентів комплексу те-
оретичних знань організаційно-правові та процесуальні засади конкурентної 
політики, а також ознайомлення з проблемами та практичними методами ро-
боти по припиненню порушень конкурентного законодавства та попере-
дженню формування нових монопольних утворень.  

Предметом вивчення дисципліни є закономірності розвитку та побу-
дов світових та конкурентних  політик країн Європейського Союзу.  

Завдання вивчення дисципліни: охарактеризувати причини виник-
нення монополій та шляхи нейтралізації їх негативних наслідків; дослідити 
досвід захисту конкуренції та обмеження зловживань монополістів в окремих 
країнах та основні риси становлення і реалізації міжнародного конкурентно-
го права в умовах глобалізації світової економіки; окреслити систему та пов-
новаження державних органів, які здійснюють безпосередній вплив на ство-
рення конкурентного середовища, на формування та реалізацію конкурентної 
політики; визначити основні етапи та проблеми аналізу товарних ринків та 
визначення монопольного становища підприємців на ринку; охарактеризува-
ти нормативну базу та основні етапи процедури контролю за економічною 
концентрацією суб’єктів господарювання, світові тенденції злиттів і погли-
нань та практику контролю за цими процесами в країнах ЄС; дослідити сис-
тему відповідальності за порушення конкурентного законодавства, проблеми 
застосування штрафів, адміністративної та кримінальної відповідальності до 
порушників; визначити систему державного регулювання цін монополістів, 
проблеми розмежування повноважень державних органів при регулюванні 
цін; здійснювати аналіз стану товарних ринків та визначати монопольне ста-
новище підприємців на цих ринках; визначати основні етапи процедури кон-
тролю за економічною концентрацією суб’єктів господарювання; кваліфіку-
вати основні види порушень конкурентного законодавства; визначати потен-
ційні санкції за антиконкурентні узгоджені дії, зловживання монопольним 
становищем, антиконкурентні дії органів влади, недобросовісну конкурен-
цію. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Навчання знань будується на сполученні лекцій, практичних занять та самос-
тійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осми-
слення й узагальнення складних розділів курсу. Практичні заняття є аудито-
рними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для закріп-
лення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу 
на практиці, а також для набуття практичних навичок маркетингової діяльно-
сті у туристичному бізнесі. Самостійна робота є поза аудиторною і призначе-
на для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу 
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по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання інди-
відуальних завдань. 

Компетентності: 
ЗК01. Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 
ЗК02. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти кре-

ативність, гнучкість, уміння управляти часом.  
ЗК06. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у 

міжнародній сфері з урахуванням причинно- наслідкових та просторово-
часових зв’язків  

ЗК10. Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну об-
ласть та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з ура-
хуванням конкретних ситуацій. 

    СК02. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, на-
лагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин 
різного рівня. 
    СК03. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та 
дипломатичних методів вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному 
рівні. 
    СК04. Здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних 
економічних систем. 
    СК09. Здатність виокремлювати закономірності та характерні ознаки сві-
тогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики. 
    СК1.9. Здатність визначати ринкові передумови конкурентоспроможності 
та ефективного функціонування підприємства на світових ринках, досягати 
стратегічних маркетингових цілей підприємства на світових ринках. 
   СК2.3. Розуміння цілей та задач міжнародної економічної полі-
тики України та країн світу; розуміння принципів, функцій, підпорядковано-
сті  сучасних  інституцій щодо  проведення міжнародної 
економічної політики країни. 
 Результати навчання: 

ПР02. Мислити креативно та критично, мати навички тайм- менеджменту, 
критично оцінювати наслідки продукованих ідей.  
ПР10. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та профе-
сію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням 
конкретних ситуацій.  
ПР14. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіс-
тавляти та порівнювати їх  складові, оцінювати й аргументувати результа-
тивність їх функціонування. 
ПР19. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції 
світогосподарського розвитку; визначати механізми й інструменти реалі-
зації економічної політики 
ПР23. Відстоювати національні інтереси з урахуванням безпекової компо-
ненти міжнародних економічних відносин. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисциплі-
ни безпосередньо спираються: 

Правознавство Основи світової економіки 
Економічна теорія Міжнародні економічні відносини 
Політологія  
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обся-

гу складає 35,5%. 
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Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
1 Л 

ПЗ 
СР 

2 
2 
7 

Змістовий модуль 1. Теорія конкуренції в 
ринковій економіці. 

 
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Те-
орія конкуренції в ринковій економіці.  
Ринкові перетворення в Україні та необхід-
ність створення конкурентного середовища. 
Соціально-економічні причини, що обумов-
люють необхідність конкурентної політики 
держави. Необхідність формування культури 
конкуренції у широких верств населення. Цілі 
та завдання курсу, його зв’язок з іншими дис-
циплінами. 
Конкуренція як економічна категорія. 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 
теми: 
1,2,3,6,7,8,9,10,12,14 
 

2 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
7 
 

Тема 2. Теорія монополій . Досвід США та 
Канади щодо захисту конкуренції і обме-
ження зловживань монополістів.  
Історія розвитку антитрестівського законодав-
ства. Антитрестівська політика США. Законо-
давство та органи регулювання конкуренції в 
Канаді. Акт проти зговору і обмежень у торгі-
влі. Економічна Рада Канади. Закон про кон-
куренцію. Бюро з питань конкуренції Трибу-
нал з питань конкуренції. Процедура розслі-
дування і прийняття рішень 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 
теми: 
1,2,6,7,8,9,10,11,12  
 

3 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
7 

Тема 3 . Конкурентна політика в Європей-
ському Союзі.  
Роль Європейської комісії та Суду ЄС в пи-
таннях формування та реалізації конкурентної 
політики в рамках спільного ринку. Сфери 
здійснення регулювання конкуренції. Конку-
рентне законодавство Європейського Союзу. 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 
теми: 6,7,8,9,10,11 
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Штрафні санкції. 
4 Л 

ПЗ 
СР 

2 
2 
8 

Тема 4. Конкурентна політика окремих єв-
ропейських країн.  
 
Конкурентна політика в країнах-членах ЄС та 
її дворівневий характер. Механізм прийняття 
рішень конкурентними відомствами. Забезпе-
чення їхньої незалежності та об’єктивності.. 
Модульна контрольна робота 1 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 
теми: 
1,3,6,7,8,9,10,12,13,14 
 

6 Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
7 

Змістовий модуль 2. 
Динаміка формування європейської зовні-

шньої політики. 
Тема 5. Міжнародні аспекти конкурентної 
політики. Система відповідальності за по-
рушення конкурентного законодавства. 
 Роль ЮНКТАД, СОТ, ОЕСР в процесі фор-
мування міжнародної конкурентної політики. 
Комплекс принципів і правил ООН з питань 
кон-куренції. Генеральна угода з тарифiв i 
торгiвлi (ГАТТ/СОТ). 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 

теми: 3,4, 
6,7,8,9,10,11,12  

 

5 Л 
ПЗ 
СР 

4 
2 
7 

Тема 6. Динаміка формування європейської 
зовнішньої політики. 

Як формується європейська зовнішня політи-
ка та якими є інтереси ключових гравців; ін-
сайти європейської зовнішньої політики від 
провідних дипломатів та практиків у галузі 
європейських студій. Європейська служба зо-
внішньополітичної діяльності. Лісабонський 
договір. Маастрихтська угода. 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 
теми: 
3,5,6,7,8,9,10,12,14 
 

7 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
7 

Тема 7. Інструменти Євросоюзу для впливу 
в світі.  
Концепт «розриву між спроможністю та очі-
куваннями» у європейській зовнішній політи-
ці. Концепт «європейської цивільної сили» 
(Civilian Power Europe) (експертний рівень). 
Концепт «європейської військової сили» 
(Military Power Europe) (експертний рівень). 
Концепт «європейської нормативної сили» 
(Normative Power Europe) (експертний рівень). 
Концепт «європейської ринкової сили» 
(Market Power Europe) (експертний рівень). 

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 
теми: 6,7,8,9,10,11 

 

8 Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
8 

Тема 8 Зовнішня політика ЄС: вплив дер-
жав-членів  
       Акцентування уваги французької зовніш-
ньої політики на європейському векторі. “Се-

Рекомендована літе-
ратура до вивчення 

теми: 9,10,11 

8/16



редземноморський Союз”. Європейське обо-
ронне агентство та Інститут безпекових дослі-
джень.  Амбіційна позиція Польщі. Вплив Ні-
меччини.  Найбільш інноваційним у зовнішній 
діяльності є Інструмент партнерства, роль та 
функції. 
Модульна контрольна робота 2 

Разом 
(годин) 

90   

 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1.  Предмет і завдання дисципліни. Теорія конкуренції в ринковій економіці 2 
2.  Теорія монополій . Досвід США та Канади щодо захисту конкуренції і 

обмеження зловживань монополістів. 2 

3.  Конкурентна політика в Європейському Союзі 2 
4.  Конкурентна політика окремих європейських країн 2 
5.  Міжнародні аспекти конкурентної політики. Система відповідальності за 

порушення конкурентного законодавства 2 

6.  Динаміка формування європейської зовнішньої політики 2 
7.  Інструменти Євросоюзу для впливу в світі. 2 
8.  Зовнішня політика ЄС: вплив держав-членів 2 

ВСЬОГО 16 
 

 
 

4  САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять  8 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 
заняттях  8 

4 Виконання індивідуального завдання (реферативне завдання) 24 
5 Підготовка до поточних контрольних заходів 10 
 Разом 58 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
__________________________________розрахункове завдання______________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 Дослідження та удосконалення зовнішньої та конкурентної 
політики країни –члена ЄС  

12 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни з метою активізації на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як акти-
вних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблем-
ного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозко-
ві атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні (початкові) ігри, метод 
проектної роботи, комп'ютерні симуляції,  метод сценаріїв, банки візуального 
супроводу, розрахунки задач,  розв’язання практичних задач та ситуацій, ро-
зробка документів (табл. 1). 

 
 
Таблиця 1. Розподіл форм і методів активізації процесу навчання 
 

№ Назва теми Практичне застосування навчальних технологій 
  Предмет і завдання дисци-

пліни. Теорія конкуренції в 
ринковій економіці 

Порівняльний метод аналізу видів конкуренції. 

2.  Теорія монополій. Досвід 
США та Канади щодо за-
хисту конкуренції і обме-
ження зловживань моно-
полістів. 

Міні-лекція з питання «Сучасна система поглядів на 
конкуренцію в розвинутих країнах світу»; банки візуа-
льного супроводу 

3.  Конкурентна політика в 
Європейському Союзі 

Лекція проблемного характеру з питання «Які світові 
тенденції управління конкуренцією?»; робота в малих 
групах; банки візуального супроводу 

4.  Конкурентна політика 
окремих європейських кра-
їн 

Лекція проблемного характеру з питання «Які фактори 
впливають на регулювання  конкурентної політики»; 
робота в малих групах; презентація результатів; банки 
візуального супроводу 

5.  Міжнародні аспекти кон-
курентної політики. Сис-
тема відповідальності за 
порушення конкурентного 
законодавства 

Міні-лекція з питання «Базові принципи відповідаль-
ності за порушення конкурентного законодавства»; ро-
бота в малих групах; Складання процесної моделі; пре-
зентація результатів; банки візуального супроводу 

6.  Динаміка формування єв-
ропейської зовнішньої по-
літики 

Робота в малих групах по розробці зовнішньої політи-
ки обраної країни. 

7.  Інструменти Євросоюзу 
для впливу в світі. 

Самостійний  аналіз інструментів Євросоюзу для впли-
ву в світі.  Приклади використання їх.  

8.  Зовнішня політика ЄС: 
вплив держав-членів 

Лекція проблемного характеру з питання «Особливості 
зовнішньої політики малих країн ЄС»; робота в малих 
групах, презентація результатів 

 
Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й 
високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: 
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• високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на 
практиці; 

• підвищенні самосвідомості студентів; формуванні здатності 
приймати самостійні рішення; формуванні здатності до ухвалення колектив-
них рішень; формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття навичок 
вирішення конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів про-
блемного навчання студентів. Вони передбачають разом із розглядом основ-
ного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних питань 
дискусійного характеру, які недостатньо розроблено в науці й мають актуа-
льне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру відріз-
няються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони 
сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, прище-
плюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового по-
шуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за корот-
кий проміжок часу й характеризуються значною наповненістю, складністю 
логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Їх проводять, переважно, 
як частину заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від повноформат-
них лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції тривають не 
більш ніж 10 – 15 хвилин, їх використовують для того, щоб стисло донести 
нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто застосовують як частини 
цілісної теми, яку бажано викладати повноформатною лекцією, щоб не втом-
лювати аудиторію. Тоді інформацію надають по черзі кількома окремими се-
гментами, між якими застосовують інші форми й методи навчання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників 
щодо цієї теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати пог-
ляди та переконання, виробляють уміння формулювати думки та висловлю-
вати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські 
заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студен-
та в роботі над темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей 
та досвіду соціального спілкування. 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфлікт-
них випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчаль-
ного матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовують для по-
дання певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання інди-
відуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть бути як індивідуа-
льними, наприклад виступ одного слухача, так і колективними, тобто висту-
пи двох та більше слухачів. 
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Розв’язання задач та розробка моделей, документів, процесів сприяють 
здобуттю практичних навичок в забезпеченні якості послуг туризму та гос-
тинності.  

Банки візуального супроводу сприяють активізації процесу навчання за 
темами навчальної дисципліни за допомогою наочності. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів урахо-

вує види занять, які, згідно із програмою навчальної дисципліни, передбача-
ють лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 
роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється 
за накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи передбачають: 
• поточний контроль, що здійснюють протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюють за сумою 
набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє 
студенту складати іспит, – 35 балів); 

• семестровий контроль, що здійснюють у формі семестрового ек-
замену, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюють в таких 
формах, як: 

• активна робота на лекційних заняттях; 
• активна участь у виконанні практичних завдань; 
• активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарсь-

ких заняттях; 
• захист розрахункового завдання; 
• проведення поточної контрольної роботи. 
Семестровий контроль здійснюють у формі семестрового екзамену.  
Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового засвоєння сту-

дентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисци-
пліни, що проводять як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оціню-
вання знань студента під час семінарських і практичних занять та виконання 
індивідуальних завдань здійснюють за накопичувальною 100-бальною сис-
темою за такими критеріями: 

• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядають; 

• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучас-

ною літературою з питань, що розглядають; 
• уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду вироб-

ничих ситуацій, розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі вико-
нання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
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• логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і 
в ході виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснюва-
ти узагальнення інформації та робити висновки; 

• арифметична правильність розрахунків при виконанні курсового 
проекту. 

Максимально можливий бал ставлять за умови відповідності індивіду-
ального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним критері-
ям. Відсутність тієї або іншої складової частини знижує кількість балів. У 
процесі оцінювання індивідуальних завдань увагу також приділяють якості, 
самостійності та своєчасності здавання виконаних завдань викладачу, згідно 
із графіком навчального процесу. Якщо якусь із вимог не буде виконано, то 
бали буде знижено.  

Поточну письмову контрольну роботу проводять 2 рази на семестр, во-
на містить теоретичні та практичні завдання різного рівня складності, відпо-
відно до тем змістового модуля. Результати поточного контролю (поточна 
успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення 
оцінки з даної дисципліни. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 
Загальними критеріями, за якими здійснюють оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: 

• глибина і міцність знань; 
• рівень мислення; 
• уміння систематизувати знання за окремими темами; 
• уміння робити обґрунтовані висновки; 
• володіння категорійним апаратом; 
• навички та прийоми виконання практичних завдань; 
• уміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її система-

тизацію та опрацювання; 
• самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 
Порядок здійснення підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної ди-
сципліни здійснюють на підставі проведення семестрового екзамену. Екза-
менаційний білет охоплює програму дисципліни й передбачає визначення рі-
вня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного ма-
теріалу загалом, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 
творчого використання накопичених знань, уміння формулювати своє став-
лення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, передбачених кваліфікаційними ви-
могами. Кожен екзаменаційний білет складено із теоретичних питань і прак-
тичних ситуацій, які передбачають вирішення типових професійних завдань 
фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної 
підготовки студента й рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 
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Студента слід уважати атестованим, якщо сума балів, набраних за ре-
зультатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або пе-
ревищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 
контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, на-
браних на екзамені, – 25. 

У разі набрання менш ніж 60 балів студент обов'язково складає іспит 
після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету те-
рмін. У разі повторного набрання менш ніж 60 балів декан факультету приз-
начає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та ви-
значає термін перескладання іспиту, після чого приймає рішення, відповідно 
до чинного законодавства: якщо «зараховано» – студент продовжує навчання 
за графіком навчального процесу, а якщо «не зараховано», тоді декан факу-
льтету пропонує студенту повторно вивчати навчальну дисципліну протягом 
наступного навчального періоду самостійно. 

  
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ТА ШКАЛА ОЦІ-

НЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Максимальна сума балів, що може бути набрана студентом за результа-
тами поточного контролю з навчальної дисципліни, складає 100 балів. 

Кількість балів на кожну тему змістових модулів визначають з ураху-
ванням складності, обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни: практичних, 
модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань (таблиця 2). 

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ECTS) на-
ведена у таблиці 3. 

 
Таблиця 2. Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 
Контрольні 

роботи 
Лабораторні 

роботи 
КР 

(КП) Р Індивідуальні 
завдання Тощо Іспит Сума 

25 ….. …. 20 15 …. 40 100 
 
Таблиця 3. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види на-
вчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка  
за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисци-

пліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Світова та конкурентна 

політика країн Європейського Союзу». 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DVht1EdpCL7L3IEsNhypWu3lrJas1xUC
4osV6-dlcPo/edit#gid=0 

2. Конспект лекцій за темами навчальної дисципліни «Світова та кон-
курентна політика країн Європейського Союзу» у системі дистанційного на-
вчання. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DVht1EdpCL7L3IEsNhypWu3lrJas1xUC
4osV6-dlcPo/edit#gid=0 

3. Екзаменаційні питання з навчальної дисципліни «Світова та конку-
рентна політика країн Європейського Союзу». 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DVht1EdpCL7L3IEsNhypWu3lrJas1xUC
4osV6-dlcPo/edit#gid=0 

4.  Завдання до розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Світо-
ва та конкурентна політика країн Європейського Союзу». 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DVht1EdpCL7L3IEsNhypWu3lrJas1xUC4o
sV6-dlcPo/edit#gid=0 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна література 
1. Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісноїконку 
ренції. Науково-практичне видання. / Андрощук Г.О., Шкляр С.В. – К.: Юс-
тініан, 2012 – 472 с. 
2 .Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту економічної 
конкуренції в Україні / О.О. Бакалінська. – К.: КНТЕУ, 2005. – 190 с. 
3. Борисенко З.М. Конкурентна політика держави: Підручник. / Борисен- 
ко З.М. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 272 с. 
 4. Портер, М.Е. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей икон-
курентов / М.Е. Портер ; [пер. с англ. И. Минервин]. – М. : РГБ, 2008. – 452 с.  
5. .Портер М.Э. Конкуренція / Пер. с англ. – М.: Издательский 
дом«Вильямс», 2000. – 495 с.  
6. Реверчук С. К. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посібик / С.К. 
Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук. – К. : Знання, 2007. – 271 с. 
7. Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право. Курс лекцій. / Семе-
нова Л.Н. – К.: УФІМБ, 2007. – 293 с. 
8. Удалов Т.Г. Конкурентне право: Навч. посіб. / Удалов Т.Г. – К.: Школа, 
2004. – 496 с. 
9. Шнирков О.І. Конкурентна політика Європейського Союзу. /Шнирков О.І. 
– К.:Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 217 с. 
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10.  Нікіпєлова Є. М. Сучасні тенденції формування та реалізації європейсь-
кої політики безпеки й оборони. Theory and Practice of Public Administration 
2018 – Вип. 2(61). – С. 1 – 8.  
11. Європейське право: право Європейського союзу : підручник : у 3 кн. / за 
заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. порівнял. і європ. права Ін-ту між-
нар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка В. І. Муравйова; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ: Ін Юре, 2015. 
Кн. 3 : Право зовнішніх зносин Європейського союзу / В. І. Муравйов та ін. – 
2015. – 405 с. 

 
 Допоміжна література 

1. Борисенко З.М. Захист конкуренції в бізнесі / Борисенко З.М. //Вчені 
записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет 
економіки та права «КРОК». К., 2011 – Вип. 26. – С. 15 – 22. 
2. Борисенко З.М. Санкції за порушення конкурентного законодавства / 
Борисенко З.М. // Національний Університет «Києво-Могилянська академія» 
- Наукові записки. - Економічні науки. - 2012. - том 38. - С.108-110.  
3. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Гражевська 
Н.І. – К.: Знання, 2008. – 431 с. 
4. Ковасик В.В. Уголовное преследование нарушений антимонопольного за-
конодательства в США / Ковасик В.В. // Юрид. практика. - 2008. - № 2. – 132 
с. 

Інформаційні ресурси в Інтернет 
1. Верховна Рада України [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.. 
2. 11. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/599-2006-п. 
3. 12. Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] — Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0078-94. /  
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