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1. Швидка Тетяна Ігорівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

Основні напрями реформування національного конкурентного законодавства в 

умовах глобалізації – 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної 

економіки. 

Проблеми модернізації законодавства про захист економічної конкуренції. 

Проблеми ефективності сучасного правового механізму  забезпечення  

економічної конкуренції – 6,55 друк. арк. 

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 модернізації законодавства про захист економічної 

конкуренції; 

-визначено, що в умовах глобалізації та відкритості національних ринків, створення митних союзів та інших 

форм міждержавної економічної взаємодії та інтеграції, стан сучасного національного конкурентного права 

вимагає ґрунтовної ревізії; 

- існує необхідність перегляду механізму дії та ефективності функціонування конкурентного законодавства, а 

також його практичного застосування; 

- визначено необхідність формування нового, більш досконалого та адаптованого 

до світової економіки конкурентного законодавства, з ефективним 

функціонуванням органів АМКУ та розкриття правопорушень в сфері захисту 

економічної конкуренції; 

- пропонується зробити крок в напрямку систематизації та кодифікації 

конкурентного законодавства, шляхом прийняття Конкуренційного Кодексу 

України та Конкуренційного  Процесуального кодексу України, які б значно 

ширше розкрили зміст питань матеріального процесуального конкурентного 

права; 

- Конкуренційний Кодекс України, має більш детально розкривати склад 

правопорушень у сфері захисту економічної конкуренції та захисту від 

недобросовістної конкуренції, налічувати обтяжчуючі та пом’якшувальні умови 

застосування відповідальності, детальний механізм впровадження системи 

“liency”, містити виключний перелік правопорушень і визначати види 

відповідальності, співрозмірні зі шкодою, завданою суб’єктам господарювання, 

або економіці країни ринку; 

- Конкуренційний Процесуальний кодекс України, повинен визначати 



повноваженя АМКУ, процедури розслідування порушень, доказування, прийняття 

відповідних рішень, забезпечення дотримання необхідних процесуальних 

гарантій учасників процесу, процесуальні строки, пітання взаємодії органів 

АМКУ із органами виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо; 

-розглянуто питання підвищення конкурентоспроможності об’єктів космічної 

діяльності, як однеі з важливих завдань дерджави, що повинно бути досягнуто за 

рахунок оптимізації державного регулювання, через застосування господарсько-

правових засобів; 

-досліджено засоби зростання конкурентоспроможності, завдяки зокрема   

зниженню трансформаційних та трансакційних витрат; 

-проаналізовано, що зниження трансформаційних витрат відбувається шляхом 

запровадження інновацій у виробничий процес що в кінцевому результаті 

зменшують собівартістість продукції за рахунок зниження вартості  сировини, 

матеріалів енергії та вартості технологічних трансформацій у виробничому 

процесі, а також шляхом впливу на зниження кон’юнктурно-цінових факторів 

виробничого процесу. Важливим фактором є створення сприятливого 

інвестиційного клімату, в тому числі залучення іноземних інвестицій в космічну 

галузь; 

- зроблено аналіз, що зниження трансакційних витрат залежить від засобів 

регуляторної політики держави, зокрема шляхом зниження витрат, пов’язаних з 

податками, бухгалтерським обліком, заходами юридичного захисту та державним 

регулюванням тощо; 

-досліджено проблему розбіжності у законодавстві космічної галузі; 

-встановлено, що впровадження чіткої, розумної обгрунтованої системи 

державного регулювання надасть змогу вирішити ці проблеми; 

- пропонується внести зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності”, передбачивши видачу ліцензії на діяльність пов’язану 

із вироблення ракет-носіїв та іх складових частин; 

- пропонується зробити чіткий диференційований механізм видачи ліцензій та 

передбачити відповідні ліцензійні умови, в залежності від масштабу ракетного 

виробу; 

- одним із заходів підвищення конкурентоспроможності космічної галузі 

пропонується залучення приватного сектору, в тому числі на умовах державно-

приватного партнерства; 

- пропонується внести зміни до ЗУ “Про державно-приватне партнерство” 

стосовно передбачення права створення в ракетно-космічній галузі України 

юридичних структур за участю державних та приватних партнерів,та надання 

приватному партнеру мотивації залучення власних коштів у цю галузь. 

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. 

Готувала відповідь на запит АМКУ щодо змов між замовником і учасником під 

час торгів, які проводяться відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі”. 

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). 

- Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія реалізації 

конкурентної політики України в контексті євроінтеграційних викликів”,  м. 

Київ,  27 квітня 2017 р. 

 

- Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжгалузеві зв’язки 

цивільного, господарського та трудового права”, м. Кривий Ріг, 28 вересня 

2017 року) 

 

- Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених 

“Юридична осінь 2017 року” (м. Харків, 15 листопада 2017 року) 

 

- Круглий стіл “Господарсько-правове забезпечення інноваційного 

інвестування: проблеми і пропозиції”(м. Харків, 16 листопада 2017 року) 

 

- Круглий стіл Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, 

господарського та міжнародного права, (м. Кривий Ріг, 27 жовтня 2017 

року) 

9.Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) робіт, 

їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 



1.Господарсько-правові засоби підвищення конкурентоспроможності 

національної ракето-космічної промисловості. Право та інноваційне суспільство : 

електрон.наук.вид. № 1 (8).URL:http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2017/8/Shvydka

8.pdf., 0,7 друк. арк. 

2.Проблемні питання систематизації та кодифікації конкуренційного 

законодавства та його практичного застосування. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та 

право : зб. наук. пр.,  м. Харків, 2017. № 3(30). С. 108–119. (0,7 друк.арк.) 

Тези: 

1.Господарсько-правові аспекти щодо удосконалення засобів підвищення 

конкурентоздатності. Стратегія реалізації конкурентної політики України в 

контексті євроінтеграційних викликів: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м.Київ, 27 квітня 2017 р.) – Київ: КНУБА, 2017.  С. 90-

92. (0,3 друк. арк.) 

2.Принципи конкурентного права та їх ефективність. Міжгалузеві зв’язки 

цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (в авторськіи ̆ редакціі ̈), (м. Кривий Ріг, 28 

вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС 

України, 2017. С. 271–273, 0,3 друк. арк. 

3.Кодифікація конкурентного законодавстваУкраїни як перспективний етап його 

розвитку. Основн ітенденції розвитку цивілістики, конституційного, 

господарського та міжнародного права : матеріали круглого столу (27 жовтня 

2017 р., м. КривийРіг) / відп. За вип. В.Г. Олюха; уклад. В.Г. Олюха. – Кривий Ріг: 

Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С.215-218 (0,3 друк. арк.) 

4.Правопорушення у сфері публічних торгів: недоліки конкурентного права. 

Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених “Юридична осінь 

2017 року” (м. Харків, 15 листопада 2017 року) (0,3 друк. арк.) 

5.Правові питання забезпечення конкурентності на ринку технологій. Круглий 

стіл “Господарсько-правове забезпечення інноваційного інвестування: проблеми і 

пропозиції”(м. Харків, 16 листопада 2017) (0,3 друк. арк.) 

Навчальний посібник 

1.Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. для студентів та аспірантів 

юридичних і економічних спеціальностей. – Харків : Юрайт, 2017. 114 с. (5,22 

друк.арк., особистий внесок 3,65 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. 

http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2017/8/Shvydka8.pdf
http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2017/8/Shvydka8.pdf


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. 

Не мала 

 

                                                                                   ______________ас. Т.І. Швидка 

      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від  27 

листопада 2017 р. 

 

Зав. кафедри 

господарського права                            ________ проф. Д.В. Задихайло  

 
 


