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1. Швидка Тетяна Ігорівна  
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  
Проблеми ефективності сучасного правового механізму  забезпечення  
економічної конкуренції. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності 
національної економіки. 
Проблеми модернізації законодавства про захист економічної конкуренції. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). 
4.2. Наукова новизна одержаних результатів 
- Досліджено проблему кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій:   
- визначено необхідність більш чіткої законодавчої регламентації АУД, зокрема 
щодо законодавчого закріплення вичерпного переліку АУД; 
- запропановано доповнити класифікацію АУД в залежності від різних критеріїв:  

• залежно від характеру взаємовідносин учасників на ринку, АУД 
поділяються на горизонтальні, вертикальні, конгломератні та змішані;  

• залежно  від  кінцевої  мети на антиконкурентні узгоджені дії: щодо 
ціноутворення; щодо  диференціації  продукції; щодо бар’єрів входження на 
ринок та проти конкурентів.  

• залежно від зв’язку між суб’єктами на прямі та непрямі.  
• залежно від форми домовленості учасників змови на формальні (офіційно 

укладені договори) і неформальні. 
- Досліджено проблему застосування відповідальності за порушення 
конкурентного законодавства: 
-визначено, що серед видів відповідальності, передбачених законодавством, деякі 
види взагалі не застосовуються, через недосконалу систему виявлення 
правопорушень та процедуру притягнення до відповідальності, зокрема це 
стосується адміністративної відповідальності посадових особіб, органів влади, 
органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 
управління та контролю; 
- обґрунтовано доцільність внесення змін до законодавства стосовно строків та 
порядку притягнення до адміністративної відповідальності, а також розширення 
повноважень АМКУ з цього приводу; 
- проаналізувааши практику АМКУ, встановлено, що такий вид відповідальності 
як примусовий поділ фактично не застосовується. Це зумовлено тим, що 
законодавство України не містить спеціального нормативного акту, яким би 
визначались особливості проведення примусового поділу суб’єктів 
господарювання за рішенням АМКУ. Більш того, в законодавстві відсутні 
спеціальні вимоги до рішення органів АМКУ про примусовий поділ юридичної 
особи, зокрема щодо встановлення граничних строків поділу, призначення комісії 
з припинення, визначення обов’язків суб’єкта господарювання із виконання цього 



 2 
рішення тощо; 
- визначено, що особливістю відповідальності за порушення конкурентного 
законодавства, як і господарсько-правової відповідальності в цілому, є те, що вона 
настає незалежно від вини правопорушника; 
- наголошено на доцільності звернення уваги АМКУ при розрахунках розміру 
штрафу на наслідки, завдані правопорушеням, і розраховувати суму штрафу в 
залежності від наслідків; 
- доведено необхідність передбачення за деякі правопорушення поряд з 
адміністративною відповідальністю, ще й господарсько-правову відповідальність, 
наприклад штраф, в залежності від наслідків правопорушення; 
- з’ясовано, що найпоширенішою формою відповідальності за порушення 
конкурентного законодавства є накладання штрафів АМКУ. Сума штрафу 
обчислюється в залежності від доходу підприємтсва. На практиці ж сума штрафу 
не завжди відповідає дійсності, адже винні суб’єкти, використовуючи тіньову 
економіку, не оголошують реальну суму доходів, від якої обчислюється штраф. 
- Зроблено детальний аналіз антиконкурентних узгоджених дій як одного з виду 
порушень конкурентного законодавства: 
-визначено, що серед найнебезпечніших порушень конкуренційного 
законодавства, у всюму світі вважаються картельні змови. Конкуренційне 
законодавство України розкриває зміст поняття “картельна змова” в контексті 
поняття – “антиконкурентні узгоджені дії”; 
обґрунтовано доцільність разом із поняттям антиконкурентні узгоджені дії, 
внести до законодавства поняття «картельні змови», надавши чіткі критерії 
розмежування антиконкурентних узгоджених дій і картельних змов, оскільки 
картельні змови є значно серйознішими правопорушеннями;  
- визначено, що основними методами боротьби з картельними змовами є або 
запровадження системи жорстоких санкцій, або стимулювання розкриття 
картельних змов через застосування програми «leniency», тобто звільнення від 
відповідальності осіб, особи, яка перша повідомила органи АМКУ, співпрацювала 
та сприяла припиненню данного порушення.  
-Проаналізовано сутність програми пом’якшення відповідальності на основі 
європейського та американського досвіду,  
- обгрунтовано необхідність існування умов, стимулюючих учасників картеля до 
співпраці з органами АМКУ, зокрема що стосується забезпечення повної 
конфеденційності та гарантій захисту цих учасників; 
- доведено доцільність, разом із повним звільненням від відповідальності для 
першого заявника, передбачити часткове звільнення від відповідальності для 
інших учасників, які надавали необхідну інформацію або будь-яким іншим чином 
сприяли розкриттю картелю.  
- наголошено на необхідності розроблення методичного та програмного 
забезпечення з питань звільнення та пом’якшення відповідальності за 
антиконкурентні узгоджені дії. 
- Досліджено питання повноважень органів АМКУ у сфері державних закупівель, 
включаючи виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 
господарювання у вигляді спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, 
тендерів як один з найбільш пріоритетних напрямів їх діяльності;  
- обґрунтовано необхідність детального визначення у законодавстві поняття 
“спотворення результатів торгів” та визначення ознак даного правопорушення, 
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через які б органи АМКУ змогли більш коректно виявляти дані 
порушення і притягувати суб’єктів до відповідальності; 
- доведено необхідність конкретизації у законодавстві кола суб’єктів, які можуть 
бути визнані винними, бо серед проблемних питань АМКУ є випадки, коли 
порушення щодо державних закупівель не підпадають під ознаки 
антиконкурентних узгоджених дій через неправильне встановлення суб’єктів.  
-визначено доцільність застосування ефективної цінової політики, 
загальнодержавного моніторингу цін, результативної роботи контролюючих 
органів, збалансований рівень відповідальності за допущені порушення та інші 
ефективні дії. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Не брала участі. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 
Не брала участі. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  
Не брала участі. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.  
Не працювала. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень.  
Не проводила. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
Не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
їх рецензування. 
Не брала участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Не проводила. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Не готувала. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
Не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 
- ІІ Регіональна науково-практична конференція “Сучасний етап розвитку 
господарсько-правового законодавства України та його перспективи” 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
9.1.  
1.Напрями господарсько-правової політики щодо демонополізації національної 
економіки/ Т. І. Швидка // Вісник Національного юридичного університету імені 
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Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – 
Харків, 2015. – № 3(22). – С. 184–193. (0,7 друк.арк.) 
2. Антиконкурентні узгоджені дії як система окремих складів господарських 
правопорушень / Т. І. Швидка // Вісник Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – 
Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 113–123. (0,7 друк. арк.) 
3.Удосконалення механізму господарсько-правової відповідальності у сфері 
економічної конкуренції/ Т. І. Швидка // Вісник Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. 
наук. пр. – Харків, 2016. – № 2(25). – С. 149–159. (0,7 друк. арк.) 
4.Впровадження та застосування програми “leniency” в законодавство України за 
антиконкурентні узгоджені дії / Т. І. Швидка // Вісник Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та 
право : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – № 4(27). –  (0,7 друк. Арк.)  
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Не являюсь. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Не являюсь членом спеціалізованої вченої ради. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 
Не брала участі. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не брала участі. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Не брала участі. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства 
та Науково-дослідного сектору. 
Не брала участі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
- Подяка за плідну наукову співпрацю у ІІ Регіональній науково-практичній 
конференції “Сучасний етап розвитку господарсько-правового законодавства 
України та його перспективи” 28 квітня 2016 року, м.Харків 
-  Подяка за плідну наукову співпрацю у ІІІ Регіональній науково-практичній 
конференції “Завдання сучасної господарсько-правової політики української 
держави” 25 листопада 2016 року, м.Харків 
 
                                                                                   ______________ас. Т.І. Швидка 
      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від  29     
листопада 2016 р. 
 
Зав. кафедри 
господарського права                            ________ проф. Д.В. Задихайло  
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