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«Публічне управління та адміністрування» спеціалізації 
«Управління у сфері економічної конкуренції», що 
викладаються у Київському національному торговельно-
економічному університеті. У навчальному посібнику на 
системній основі розкрито теоретичні засади та сучасну 

практику захисту й розвитку економічної конкуренції загалом та в економіці України 
зокрема. До кожної теми наведено питання для самоконтролю, тестові завдання. 
Окремі теми супроводжуються творчими завданнями та задачами. 
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конкуренції та антимонопольного регулювання. 
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