
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 РІК 

 

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.  

1. Доведено, що боротьба з антиконкурентними узгодженими діями є 

одним із пріоритетних завдань не тільки Антимонопольного комітету України, 

але й антимонопольних органів Європейського союзу і США. Але проблема 

ефективного регулювання цього питання в рамках міжнародного масштабу 

портребує приділення ретельної уваги та модернізації в напрямку 

інтернаціоналізації нормативно-правових актів. 

2. Визначено, що основна функція відповідальності за антиконкурентні 

узгоджені дії, які в міжнародно-правовому аспекті мають назву картельні 

змови, є попереджувальна.  

3. Запропоновано для розроблення механізму визначення 

відповідальності та алгоритму розрахунку суми штрафів, приділити увагу 

визначенюю складу даного правопорущення, як підставу для притягнення до 

відповідальності. 

4. Визначено, що спрямуванням антиконкурентних змов може бути 

координація конкурентної поведінки на ринку, що передбачає встановлення 

певних квот, обмежень, нав’язувань умов придбання товарів, застосування 

різних умов до рівнозначних покупців тощо. Але всі ці змови становлять 

небезпеку функціонування ринкової економіки вцілому та існуванню вільної 

конкуренції зокрема. 

5. Встановлено, що Антимонопольний комітет України хоча і має 

досить великі повноваження, але іноді для розкриття та виявлення доказової 

бази картелів не вистачає фізичної і технічної можливості. При розслідування 

картелів в США до справи залучають також інші органи і відомства: слідчі, 

прокуратура, ФБР, військова розвідка (прослуховування, стеження) тощо. Що 

надає набагато більше можливості вдалого розкриття картелів.  

6. Визначено, що конкурентне законодавство має багато оціночних 

понять, таких як значна конкуренція, недопущення, усунення та обмеження 



конкуренції, суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів 

господарювання та ін., що дозволяє трактувати ці поняття на свій розсуд як 

суб’єктам господарювання, так і АМКУ. Отже, уточнення даних понять 

надасть можливість уникнути неоднозначного трактування даних понять.  

7. Доведено, що публічні закупівлі товарів, робіт і послуг є правовим 

інструментом, який надає державі право обрати на засадах додержання умов 

конкурентності суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати державне 

замовлення на найвигідніших умовах ринку. Це може бути здійснено лише на 

підставі неупередженого процесу конкурсу проведення закупівлі й відбору 

переможця на основі чесних методів конкурентної боротьби 

8. Визначено поняття регулювання у сфері публічних закупівель як 

одну із форм державної діяльності в межах регуляторної політики, 

регламентований в законодавстві процес придбання уповноваженими 

суб’єктами з боку держави, тобто замовниками, матеріальних ресурсів 

(товарів, робіт і послуг) для економічного приросту й забезпечення діяльності 

та державних потреб, а також територіальних громад, що відбувається за 

публічні кошти з найбільшою ефективністю й мінімальними витратами за 

заздалегідь проголошеними правилами й умовами на основі конкурсу, 

враховуючи засадничі принципи добросовісної конкуренції. 

9. Доведено, що обрання переможця закупівель повинне бути не 

тільки враховуючи ціновий критерій, а й нецінові критерії, що забезпечить 

обрання переможця на основі принципу кращого співвідношення вартості та 

якості предмету закупівлі. Важливими серед нецінових критеріїв є врахування 

експлуатаційних властивостей, технічного обслуговування предмета закупівлі 

впродовж амортизаційного строку, умови поставки та інші соціальні, технічні, 

екологічні характеристики товару. 

10 .Доведено, що процес притягнення до відповідальності 

порушників у сфері публічних закупівель потребую уточнення та 

врегулювання на законодавчому рівні. Діяльність Антимонопольного 

комітету щодо застосування до правопорушників відповідальності й 

розслідування правопорушень щодо спотворення результатів тендерів має 

безліч недоліків та суперечностей. Розрахунок розміру штрафу та 

застосування превентивної функції щодо порушень умов публічних 

закупівель є дуже актуальним питанням у наш час, що потребує негайного 

внесення змін до законодавства. Реалізація превентивного механізму можлива 

лише після удосконалення процедури притягнення до відповідальності 

правопорушників та посилення санкцій до правопорушників.  

11. Визначено, що для підтримки добросовісної конкуренції та 

недопущення зловживання монопольним становищем, необхідно врегулювати 

діяльності ТНК на світовому ринку, необхідним є розроблення (в розрізі 

міжнародного права) уніфікованих правил поведінки ТНК, а також 

врегулювання конкурентних відносин між ТНК та суб’єктами малого і 

середнього бізнесу. Важливим є удосконалення національного законодавства 

у сфері регулювання конкурентних відносин суб’єктів господарювання, а саме 



стосовно діяльності  дочірніх підприємств міжнародних ТНК на території 

України та додержання конкурентних вимог з національними виробниками. 

12. Наголошено, що міжнародне та національне законодавство має 

сприяти розбудові ринків що функціонують на засадах економічної 

конкуренції. В цьому сенсі слід відмітити створення Світової організації 

торгівлі, яка стала однією із найвпливовіших та найефективніших інституцій, 

діяльність яких пов’язана із регулюванням та забезпеченням конкурентних 

відносин. Головна мета діяльності СОТ полягає у тому, щоб торгівельні 

стосунки країн відбувалися на конкурентних принципах. Важливим моментом 

є те, що діяльність СОТ має бути спрямована не тільки на впорядкування 

відносин, шляхом заборон, а й набути активного функціонального 

призначення щодо стимулювання правовими засобами відтворення тих 

елементів ринкової економіки, які є нерозвинутими, що передбачає 

формування необхідного комплексу ринкових умов.  

13. Доведено, що конкурентна політика держави за своєю 

спрямованістю націлена на забезпечення загального режиму змагальності в 

сфері господарювання щодо оптимізації рівноваги між попитом і 

пропозицією, а також обмеження монополізму в сферах де його існування 

суспільно обґрунтоване.  

14. Зазначено та обґрктовано, що для забезпечення реальної 

конкурентності на ринку, механізми реаізації конкурентої політики повинні 

бути направленні не лише на покарання за правопорушення, а й на 

стимулювання та розвиток економічної конкуренції. 

15. Визначено, що концентрація економічної потужності, 

зосердження цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, 

трансортировки та постачання кінцевому споживачу) в одних руках є 

небезпечним та потребує дієвих механізмів регулювання, одним із яких є 

анбандлінг, що означає процес розподілення етапів ланцюжка створення 

вартості в вертикально інтегрованих нафтових компаніях (ВІНК) між різними 

підприємствами. Анбалдінг передбачений в Третьому енергопакеті ЄС, до 

якого приєдналася Україна, взявши на себе певні зобов’язання, зокрема 

стосовно нафтогазової та енергетичної промисловості. 

 

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 Генеральної Прокуратури щодо застосування 

положень ч.1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції”. 

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. Міжнародна науково-практичної конференція “Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи і пріоритети” (м. 

Одеса. 18-19 січня 2019 р). 

2. Міжнародна науково-практична конференція “Цінність права яе 

найефективнішого регулятора суспільних відносин (м. Харків 4–5 

жовтня 2019 р.,) 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування. (м. Запоріжжя, 25-

26 жовтня 2019 року.) 

Всеукраїнські  

4. Всеукраїнська наукова конференції “Теорія і практика сучасної 

юриспруденції”. (Харків. 10 грудня 2018р).   

5. Круглий стіл “Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова 

(8 лютого 2019. М. Київ) 



6. Круглий стіл «Завдання господарсько-правової політики держави в 

умовах четвертої промислової революції» (20 березня 2019 р. м. 

Харків) 

Конференції в країнах Євросоюзу 

7. Internship proceedings,  “Challenges of modernization if legal education in 

Ukraine and EU countries”: December 3-14, 2018. Sandomierz. 

8. International scientific and practical conference “Legal practice in EU 

countries and Ukraine at the modern stage”: Conference proceedings, 

January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing” 

 

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

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

друкованих аркушів. 

Монографії 

Швидка Т.І. Становлення сучасного конкурентного законодавства: світовий та 

вітчизняний досвід : [Монографія] Харків: Право. 2018. 168 с. (9.77 друк арк.) 

Навчальні посібники: 

Швидка Т. І., Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. – 

2-ге видання, перероблене і доповнене. Харків: Право. 2019. 136 с (15,8 

друк.арк)  

Задихайло Д.В. Швидка Т.І. Правове регулювання господарської 

діяльності в окремих секторах економіки (у схемах і таблицях): навч. Посіб. 

Харків. Право. 2019. 96 с. (11,2 друк.арк, особистий внесок 5,6) 

Швидка Т. І., Конкурентне право: навч. Посіб. / Т.І. Швидка. – Харків 

: Право. 2019. 96 с. (7.7 друк.арк) 
 

Наукові статті:  

Українські видання: 

1. 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.)  

2. 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.) 

3. Проблемні питання кваліфікації правовідносин недобрососвісної 

конкуренції в сфері публічних закупівель. Науковий журнал “Економіка і 

право” 1 (52). 2019 р. С. 26-32 (0,7 друк.арк.)  

4. Історія становлення і формування конкурентного законодавства 

(іноземний досвід). Підприємництво господарство і право. №1 (275). Київ 

2019. С. 50-55. (0,7 друк.арк.) 

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


5. Господарсько-правові механізми регулювання міжнародної конкуренції 

в умовах глобалізації. «Юридичний науковий електронний журнал» №1 2019  

http://lsej.org.ua/1_2019/27.pdf (0,7 друк.арк.) 

6. Історія формування антимонопольної політики та законодавства в 

Європейському Союзі. Науковий журнал. Право і суспільство (Дніпровський 

гуманітарний інститут). №1 ч.2. 2019. С.176-182 (0,7 друк.арк.) 

7. Проблеми міжнародно-правового регулювання захисту економічної 

конкуренції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Юриспруденція. №36. Том 2. Одеса 2018 р. С. 51-55 (0,7 друк.арк.) 

8. Правові механізми притягнення до відповідальності за антиконкурентні 

узгоджені дії (новили у законодавстві). Вісник приватного і публічного права. 

№6 (2018). Київ 2018. С. 171-177. (0,7 друк.арк.) 

9. Деолігархізація національної економіки як необхідний напрям 

конкурентної політики держави. Підприємництво господарство і право. №7. 

(281). Київ 2019. С. 53-59 (0,7 друк.арк.) 

Міжнародні видання 

10. Development of competitive legislation in the countries of Asia 

(comporative and legal aspects). Legea si viata (Закон и жизнь) (Republica 

Moldova) Nr 2/2 (326) 2019. P. 141-145. (0,7 друк.арк.) 

 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1) Швидка Т.І. Забезпечення умов конкурентного відбору 

переможців при публічних закупівлях. Материали Всеукраїнської наукової 

конференції “Теорія і практика сучасної юриспруденції”. (Харків. 10 грудня 

2018р).  Х.: Ассоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. с. 36-37(0,3 друк арк.) 

2) Швидка Т.І. Реформування  національного конкурентного 

законодавства в умовах глобалізації: перспективи і пріоритети. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції “Реформування національного 

та міжнародного права: перспективи і пріоритети” (м. Одеса. 18-19 січня 2019 

р). Одеса. 2019. 108 с. (0,3 друк арк.) 

3) Швидка Т.І. Підготовка фахівців в галузі конкурентного права: 

сучасний стан та перспективи. (стажировка) Scientific and pedagogic internship 

“Challenges of modernization if legal education in Ukraine and EU countries”: 

Internship proceedings, December 3-14, 2018. Sandomierz. P. 120-123. (0,3 друк 

арк.) 

4) Швидка Т.І. Розвиток міжнародно-правового регулювання 

відносин економічної конкуренції. Матеріали круглого столу “Перші наукові 

читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (8 лютого 2019. М. Київ); 2019. С. 

250-253. (0,3 друк арк.) 

5) Швидка Т.І. Попередження і контроль за узгодженими діями 

(досвід Європейського Союзу). International scientific and practical conference 

“Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage”: Conference 

http://lsej.org.ua/1_2019/27.pdf


proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P.228-

232. (0,3 друк арк.) 

6) Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції в рамках 

міжнародно-правового регулювання. Матеріали круглого столу «завдання 

господарсько-правової політики держави в умовах четвертої промислової 

революції» м. Харків, 2019 р. редкол. А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. 

Остапенко, Т.І. Швидка, НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін 

О.В. с. 99-102. (0,3 друк арк.) 

7) Функціональне призначення конкурентної політики держави як 

напряму економічної політики держави. Міжнародна науково-практична 

конференція “Цінність права яе найефективнішого регулятора суспільних 

відносин (4–5 жовтня 2019 р., м. Харків) (0,3 друк арк.) 

8) Інструменти реалізації та формування конкурентної політики 

держави. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування. М. Запоріжжя, 

25-26 жовтня 2019 року. Запорізька міська громадська організація «Істина», 

2019. С. 63-66. (0,3 друк арк.) 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

Немає 

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

наукометричних базах.  

1) Швидка Т. І. 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» (Польща) 

2) Швидка Т. І. 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 «Index Copernicus International» (Польща) 

3) Проблемні питання кваліфікації правовідносин недобрососвісної 

конкуренції в сфері публічних закупівель. Науковий журнал “Економіка і 

право” 1 (52). 2019 р. С. 26-32 «Index Copernicus International» (Польща) 

4) Історія становлення і формування конкурентного законодавства 

(іноземний досвід). Підприємництво господарство і право. №1 (275). Київ 

2019. С. 50-55. «Index Copernicus International» (Польща) 

5) Господарсько-правові механізми регулювання міжнародної конкуренції 

в умовах глобалізації. «Юридичний науковий електронний журнал» №1 2019  

http://lsej.org.ua/1_2019/27.pdf «Index Copernicus International» (Польща) 

6) Історія формування антимонопольної політики та законодавства в 

Європейському Союзі. Науковий журнал. Право і суспільство (Дніпровський 

http://tlaw.nlu.edu.ua/
http://lsej.org.ua/1_2019/27.pdf


гуманітарний інститут). №1 ч.2. 2019. С.176-182 «Index Copernicus 

International» (Польща) 

7) Проблеми міжнародно-правового регулювання захисту економічної 

конкуренції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Юриспруденція. №36. Том 2. Одеса 2018 р. С. 51-55 «Index Copernicus 

International» (Польща) 

8) Правові механізми притягнення до відповідальності за антиконкурентні 

узгоджені дії (новили у законодавстві). Вісник приватного і публічного права. 

№6 (2018). Київ 2018. С. 171-177. «Index Copernicus International» (Польща) 

9) Деолігархізація національної економіки як необхідний напрям 

конкурентної політики держави. Підприємництво господарство і право. №7. 

(281). Київ 2019. С. 53-59 «Index Copernicus International» (Польща) 

Міжнародні видання 

10) Development of competitive legislation in the countries of Asia (comporative 

and legal aspects). Legea si viata (Закон и жизнь) (Republica Moldova) Nr 2/2 

(326) 2019. P. 141-145. «Index Copernicus International» (Польща) 

 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 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. 



Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

бездоганну і безсумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та 

з нагоди святкування 8 жовтня 2019 року Дня юриста 

 

          ____________ ас. Швидка Т.І.  

  

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол   

№ 5  від 5 грудня 2019 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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