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1. Швидка Тетяна Ігорівна  

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

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

“Удосконалення господарсько-правового механізму відповідальності за 

порушення вимог економічної конкуренції”,   1,5 друк. арк.  

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

“Удосконалення господарсько-правового механізму відповідальності за 

порушення вимог економічної конкуренції” - 28,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Статті та тези.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- Досліджено проблему притягнення до відповідальності у сфері 

публічних закупівель. Серед правопорушень, що підривають функціонування 

нормального конкурентного середовища на  ринку, проблемним залишається 

питання виявлення, доказування та притягнення порушників до 

відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, 

як одного із найнебезпечніших правовпорушень у сфері економічної 

конкуренції, що є одним із пріоритетних напрямів роботи Антимонопольного 

комітету України. 

- Визначено необхідніть тлумачення поняття “спотворення результатів 

тендерів (торгів, аукціонів)” як виду порушення конкурентного 

законодавства. Це можливо тільки зробивши детальний аналіз складу цього 

правопорушення, визначивши об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та 

суб’єктивну сторону. Необхідно чітко виділити ознаки даного 

правопорушення та детальний механізм виявлення та притягнення до 

відповідальності. 

- -Встановлено, що потребують удосконалення процедурні питання щодо 

проведення торгів (тентерів). Навіть новий закон “Про публічні закупівлі”, 

який удосконалив процедуру електронних торгів, не вирішує питань щодо 

припинення значної кількості правопорушень в цій сфері.  

- Зроблено аналіз антиконкурентних узгоджені дії, що призвели до 

спотворення результатів тендерів, торгів автор видіяє об’єкт, об’єктивну 

сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону.  

- Визначено об’єкт даного правопорушення - відносини під час 

проведення закупівель, що мають характер змови. Об’єктивну сторону 

складають дії у формі змови між суб’єктами. Сам факт змови вже є 

правопорушенням. Закон не передбачає необхідність настання наслідків для 

притягнення до відповідальності, так само як і встановлення причинно-



наслідкового зв’язку. Суб’єкт не може бути одиничний, змова обов’язково 

повинна бути між декількома суб’єктами, до яких застосовується 

відповідальність. Суб’єктивна сторона передбачає наявність вини, мотиву і 

мети, що може мати різні форми (прямий і непрямий умисел, корисливий або 

некорисливий мотив, різна мета тощо). 

- Доведено, що потребує детальної уваги та подальшого аналізу цього 

правопорушення а також видідення в окрему статтю, із визначенням складу 

та кваліфікуючими ознаками, що передбачали відповідальність, співрозмірну 

із завданою шкодою, та передбачала б наявність пом’якшуючих чи 

обтяжчуючих обставин, а також розроблення методики визначення штрафів.  

- Визначено, що механізми і засоби реалізації конкуреної політики 

повинні бути направлені на розвиток конкуренції, на стимулювання 

конкуренції, та на захист економічної конкуренції. Воні повинні бути 

реалізовані завдяки правильному використанню інструментів та бути чітко 

диференціойвані в залежності від видів товарів, робіт чи послуг, а також  в 

залежності від ринків постачання та збуту. 

- Для ефективної реалізації конкурентної політики в Україні, необхідним 

є формування збалансованої системи механізмів державного регулювання 

поряд із запровадженням системи дерегуляції.  

- Перегляду та удосконалення потребує правовий аспект закріплення 

конкурентної політики на законодавчому рівні, головними напрямками якої 

повинні стати оптимізація правових засобів забезпечення реального рівня 

конкуренції, систематизація конкурентного законодавства та правового 

забезпечення необхідної компетенції АМКУ. Важливу роль в цьому сенсі 

відіграє удосконалення національного конкурентного законодавства та його 

гармонізація з конкурентним законодавством країн ЄС.  

- Розглядаючи сутність конкурентної політики, важливо зрозуміти її 

функціональне призначення. Механізми, завдання та засоби досягнення рівня 

конкурентності в країні мають бути чітко диференційовані в залежності від 

видів товарів, робіт чи послуг, а також в залежності від ринків постачання та 

збуту. Не можна казати про єдині механізми реалізації конкурентної політики 

на всіх ринках, єдині механізми регулювання та єдині показники 

конкцентрації, порогові показники при публічних закупівлях тощо. Все це 

вимагає індивідуального підходу та прийняття спеціальних норм, в 

залежності від диференціації. 

- Поряд з цим активна політика держави повинна бути направлена на 

взаємодію конкурентної політики із промисловою, інноваційною, 

інвестиційною та іншими напрямами економічної політики держави. Не 

менш важливим аспектом з правової точки зору є аналіз складу 

правопорушень та застосування відповідальності за них, співрозмірної із 

завданими наслідками. В цьому сенсі потребують розробки та впровадження 

норми процесуального конкурентного законодавства. 

- Проаналізовано та розглянуто ринки соціальних медіа, та визначено 

специфіку цих ринків, по-перше, було встановлено в ході цієї статті, що 

неможливо чітко розмежувати територіальні межі, в яких діє та чи інша 



компанія, що надає інформаційні послуги. Бо масштаб національної 

монополії тут не діє. По-друге складністю є і виявлення товарних меж, бо 

іноді їх зовсім неможливо виявити. По-третє, серед класичних меж ринку, 

видяляють ще й часові межі, які частіш за все складають 1 рік. У випадку 

ринку інформаційної інфраструктури також модуть бути специфічні методи 

визначення часових меж ринку. 

- Доведено, що стимулювання конкуренції всередині країни є 

невід’ємною частиною конкурентної політики держави, але в умовах 

глобалізації вкрай актуальною проблемою стає регулювання та 

стимулювання конкуренції узятої у всесвітньому масштабу та створення 

власних конкурентоспроможних підприємств, що були б достойними 

конкурентами світовим лідерам. 

- Встановлено необхідніть модернізації положення законодавства 

стосовно діяльності дочірніх підприємств великих ТНК на території України 

або інших країн, де вони функціонують як національні суб’єкти 

господарювання або мають статус іноземних підприємств. Важливим 

аспектом в цьому напрямі стає питання врегульованості додержання 

конкурентних вимог та дотримання національних норм законодавства. 

- Визначено, що процеси глобалізації та інтернаціоналізації потребують 

перегляду правил конкурентної боротьби та створення єдиної законодавчої 

бази для регулювання конкурентних відносин та визначення конкурентної 

політики держав в умовах глобалізації, враховуючи як інтереси великих 

транснаціональних корпорацій, так і суб’єктів малого і середнього бізнесу в 

рамках національного ринку. Для дієвого регулювання діяльності ТНК на 

світовому ринку, необхідним є розроблення уніфікованих правил поведінки 

ТНК, що повинен включати глави, присвячені регулюванню конкурентних 

відносин та кодекс порушень конкурентного законодавства в рамках 

міжнародного права.  

- Доведено, що коли мова йде про міжнародну конкуренцію, суб’єктами 

якої є наднаціональні угрупування, виникає необхідність інтернаціоналізації 

антимонопольних органів та створення дієвих механізмів регулювання та 

попередження картелів, зловживань монопольним становищем на 

глобальному рівні та засобів боротьби із недобросовісною конкуренцією. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 



5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Готувала відповідь на Запит Національного агенства з питань запобігання 

корупції щодо висловлення правової позиції стосовно віднесення ПАТ 

Укрзалізниця до суб’єктів пубдічного (приватного) права. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

 Міжнародні:   

1. II Міжнародна науково-практична конференціія “Глобальні виміри 

захисту економічної конкуренції” (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). 

2. Міжнародна науково-практична конференція. Інтеграція юридичної науки 

і практики в сучасних умовах:, м. Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 р. – 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 

3. Міжнародної науково-практична конференція «Законодавство України у 

світлі сучасних активних реформаційних процесів» м. Київ, 12-13 

жовтня 2018 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

законодавсва: пріоритетні   напрямки його вдосконалення”. м. Одеса 12-13 

жовтня 2018 року 

5. Міжнародна науково-практична конференції «Чинники розвитку юридичних наук у 

ХХІ столітті.  Дніпро  2-3 листопада  2018 року 

Всеукраїнські:  



1. Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми господарського права і 

процесу. М. Київ, 9 листопада, 2018 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальні посібники: 

1. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. Харків: Право, 2018,  

15,11 друк.арк.  

Наукові статті:  

Українські видання: 

1) Проблеми притянення до господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у сфері публічних торів. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : 

зб. наук. пр. Харків, 2017. № 4(31). С. 156–167 (0,7 друк.арк.) 

2)  Удосконалення змісту та форми конкурентної політики держави 

(господарсько-правовий аспект) Право та інновації : наук.-практ. журн. / 

редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2017. № 4 (20) с. 36-43 (0,7 друк. 

Арк) 

3) Проблеми монополізації та антимонопольного регулювання на ринку 

інформаційних послуг та соціальних мереж. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія 

та право : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 1(32). С. 162–175 (0,7 друк. арк.) 

4) Конкурентна політика держави як ключовий чинник її правового 

оранізаційно-господарськоо впливу. Науковий журнал "ScienceRise: Juridical 

Science". №2 (4) 2018. С. 26-31. URL - 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845 (0,7 друк.арк.)   

5) Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі 

спотворення результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень. 

Підприємництво господарство і право. №7 (269). 2018. С. 70-74. (0,7 

друк.арк.) 

6) Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях та 

проблеми притягнення до відповідальності. Право та інновації : наук.-практ. 

журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018 №2 (22), с. 80-87. (0,7 

друк. арк.) 

7) Глобалізація міжнародного економічного простору та проблеми 

забезпечення конкуренції в міжнародному масштабі. Юридичний 

електронний науковий журнал. Фахове видання юридичного факультету 

Запорізького університету. №4. 2018 С. 58-61 URL-  

http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf (0,7 друк.арк.) 

8) Перспективи розвитку та модернізації конкурентного законодавства 

України в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія Право. Випуск 51. Том.1 с. 128-133. (0,7 

друк.арк.) 

9) Зарубіжний досвід антимонопольної політики та перспективи 

реформування вітчизняного конкурентного законодавсва в умовах 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845
http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf


глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія Юриспруденція. 2018. №33. С. 107-112. (0,7 друк.арк.) 

10)  Контроль за концентрацією та попередження зловживань 

монопольним становищем в рамках міжнародної конкуренції. Науково-

виробничий журнал “Держава та регіони” (Класичний приватний 

університет. М. Запоріжжя). Серія: Право. 2018. № 3 (61). С. 59-65. (0,7 

друк.арк.) 

11) Антиконкурентні узгоджені дії або картельні змови (небезпечні 

наслідки та проблеми притягнення до відповідальності). Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Економічна теорія та право : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 3(34). С. 119–131 

(0,7 друк.арк.)  

12) Проблеми регулювання конкурентних відносин та забезпечення 

конкурентної політики в умовах глобалізації. Науковий вісник публічного та 

приватного права : Збірник наукових праць. Київ: Науково-дослідницький 

інститу публічного права. №3. Т.1. 2018. С. 85-90. (0,7 друк.арк.)  

13)  Правову регулювання конкурентної політики держави та механізми 

вдосконалення її реалізації (порівняльно-правовий аспект). Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки” Випуск 4. 

Том 1. 2018. С. 91-96. (0,7 друк.арк.)  

14) Кваліфікація монопольного становища на ринках та підстави притягнення 

до відповідальності за зловживання ним. Електронне наукове фахове видання 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Теорія і 

практика правознавства”, 2018 рік, URL: http://tlaw.nlu.edu.ua (0,7 друк.арк.)  

Міжнародні видання 

15) Швыдкая Т. И. Правовое регулирование предотвращения 

монополизации рынков в рамках национальной и международной 

конкуренции. Tetiana Shvydka. Legal regulation of  prevention of monopolization 

of markets in the context of national and international competition. Legea si viata 

(Republica Moldova) Nr 10/2 (322) 2018. P. 117-121. (0,7 друк.арк.) 

16) Швыдкая Т. И. Злоупотребление монопольным положением в сфере 

хозяйствования: определение состава правонарушения. Jurnal Juridic National. 

Национальный юридический журнал: теория и практика. Tetiana Shvydka. 

Abuse of the monopoly position in the field of economics: definition of the 

composition of offenses. National law journal: teory and practice. №5 (33). 2018. 

С. 151-155. (0,7 друк.арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Удосконалення механізмів реалізації конкурентної політики держави. 

Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали II 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). 

м.Київ: ТОВ «Тенар», 2018. С 122-124. (0,4 друк арк.) 

2. Вдосконалення антимонопольного регулювання на законодавчому рівні в 

умовах глобалізації. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/


Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 р. – Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2018. С7 53-56. (0,4 друк арк.) 

3. Особливості здійснення контролю за концентрацією в рамках світової 

економіки. Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми господарського 

права і процесу. М. Київ, 9 листопада, 2018 р. Київ. Видавництво Ліра. 2018. 

С.184-187. (0,4 друк арк.) 

4. Історія формування і становлення конкурентного законодавства України та 

його сучасний стан. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних 

процесів» м. Київ, 12-13 жовтня 2018 р. Київ: Центр наукових досліджень, 

2018.с. 36-39 (0,4 друк арк.) 

5. Реформування та модернізація законодавства про захист економічної 

конкуренції в Україні. Матеріали Міжнароднох науково-практичної 

конференції “Актуальні проблеми законодавсва: пріоритетні  напрямки його 

вдосконалення”. м. Одеса 12-13 жовтня. Одеса: ГО “Причорноморська фундація 

права”. 2018. С. 56-61 (0,4 друк арк.) 

6. Новели у законодавстві та перспективи прийняття Кодексу з банкрутства. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті. Дніпро  2-3 листопада. Дніпро. ГО: Правовий світ. С. 50-53. (0,4 друк арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.  

Borys Yazlyuk, Anatoliy Guley, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias and 

Tetiana Shvydka (2018). Basic principles of financial markets regulation and legal 

aspects of the legislative requirements. Investment Management and Financial 

Innovations, 15(1), 337-349. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.28  (Scopus) «Основи 

регулювання фінансових ринків та правові аспекти вимог законодавства» 

 “Investment Management and Financial Innovations” (номер 1_2018). (0,2 

друк.арк.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

1) Проблеми притянення до господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у сфері публічних торів. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : 

зб. наук. пр. Харків, 2017. № 4(31). С. 156–167. «Index Copernicus 

International» (Польща) 

2) Удосконалення змісту та форми конкурентної політики держави 

(господарсько-правовий аспект) Право та інновації : наук.-практ. журн. / 

редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків: Право, 2017. № 4 (20) с. 36-43 «Index 

Copernicus International» (Польща). 

3) Проблеми монополізації та антимонопольного регулювання на ринку 

інформаційних послуг та соціальних мереж. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія 

та право: зб. наук. пр. Харків, 2018. № 1(32). С. 162–175 «Index Copernicus 

International» (Польща). 



4) Конкурентна політика держави як ключовий чинник її правового 

оранізаційно-господарськоо впливу. Науковий журнал "ScienceRise: Juridical 

Science". №2 (4) 2018. С. 26-31. URL - 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845 «Index Copernicus 

International» (Польща). 

5) Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі 

спотворення результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень. 

Підприємництво господарство і право. №7 (269). 2018. С. 70-74. «Index 

Copernicus International» (Польща) 

6) Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях та 

проблеми притягнення до відповідальності. Право та інновації: наук.-практ. 

журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018 №2 (22), с. 80-87. 

«Index Copernicus International» (Польща); Academic Research Index – 

ResearchBib (Японія).; Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща).; 

Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR  

7) Глобалізація міжнародного економічного простору та проблеми 

забезпечення конкуренції в міжнародному масштабі. . Юридичний 

електронний науковий журнал. Фахове видання юридичного факультету 

Запорізького університету. №4. 2018 С. 58-61 URL-  

http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf «Index Copernicus International» (Польща) 

8) Перспективи розвитку та модернізації конкурентного законодавства 

України в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія Право. Випуск 51. Том.1 с. 128-133. 

«Index Copernicus International» (Польща) 

9) Зарубіжний досвід антимонопольної політики та перспективи 

реформування вітчизняного конкурентного законодавсва в умовах 

глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія Юриспруденція. 2018. №33. С. 107-112. «Index Copernicus 

International» (Польща) 

10) Контроль за концентрацією та попередження зловживань монопольним 

становищем в рамках міжнародної конкуренції. Науково-виробничий журнал 

“Держава та регіони” (Класичний приватний університет. М. Запоріжжя). 

Серія: Право. 2018. № 3 (61). С. 59-65.  «Index Copernicus International» 

(Польща) 

11) Правовое регулирование предотвращения монополизации рынков в 

рамках национальной и международной конкуренции. Tetiana Shvydka. Legal 

regulation of  prevention of monopolization of markets in the context of national 

and international competition. Legea si viata (Republica Moldova) Nr 10/2 (322) 

2018. P. 117-121. «Index Copernicus International» (Польща) 

12) Злоупотребление монопольным положением в сфере хозяйствования: 

определение состава правонарушения. Jurnal Juridic National. Национальный 

юридический журнал: теория и практика. Tetiana Shvydka. Abuse of the 

monopoly position in the field of economics: definition of the composition of 

offenses. National law journal: teory and practice. №5 (33). 2018. С. 151-155. 

Index Copernicus International 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845
http://miar.ub.edu/issn/2311-4894
http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf


13) Антиконкурентні узгоджені дії або картельні змови (небезпечні 

наслідки та проблеми притягнення до відповідальності). Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Економічна теорія та право : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 3(34). С. 119–131 

Index Copernicus International. 

14) Проблеми регулювання конкурентних відносин та забезпечення 

конкурентної політики в умовах глобалізації. Науковий вісник публічного та 

приватного права : Збірник наукових праць. Київ: Науково-дослідницький 

інститу публічного права. №3. Т.1. 2018. С. 85-90. (0,7 друк.арк.) «Index 

Copernicus International» (Польща) 

15)  Правову регулювання конкурентної політики держави та механізми 

вдосконалення її реалізації (порівняльно-правовий аспект). Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки” Випуск 4. 

Том 1. 2018. С. 91-96. (0,7 друк.арк.)  

16) Кваліфікація монопольного становища на ринках та підстави притягнення 

до відповідальності за зловживання ним. Електронне наукове фахове видання 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Теорія і 

практика правознавства”, 2018 рік, URL: http://tlaw.nlu.edu.ua (0,7 друк.арк.) 

«Index Copernicus International» (Польща) 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор: 

  Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, відсутні. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/


 Подяка ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок, високий професіоналізм та з 

нагоди святкування Дня Університету  

 

 

 

          ____________ ас. Швидка Т.І.  

  

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  

№ 4 від  5 грудня 2018 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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