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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. “ Основні 
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4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Монографія 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1) встановлено, що на методологічному рівні слід виокремлювати низку 

системно і змістовно пов’язаних, але самостійних понять наукового апарату 

правового регулювання конкурентних правовідносин, а саме: інститут 

економічної конкуренції, конкурентне право і конкурентна політика держави, 

які, з одного боку, є генетично обумовленими, а з другого – мають власну 

суспільно-економічну й суспільно-правову природу. Складність такого 

диференціювання полягає в тому, що кожен із цих інститутів має своє 

призначення, вирізняється специфікою цілей і завдань, інструментарієм 

реалізації й механізмами функціонування;  

2) запропоновано вирізняти юридично значимі економічні функції 

конкуренції, а саме: забезпечення функціонування економіки ринкового типу як 

такої; регулювання ринку на засадах свободи підприємницької діяльності і 

свободи договору; вироблення механізму досягнення рівноваги між попитом і 

пропозицією на суто ринковій економічній основі; визначення найбільш 

ефективних власників-підприємців у процесі економічної конкуренції між ними 

(селективний аспект); запобігання й протидія монополізації ринків; запобігання 

надмірній концентрації економічної влади як такої, зокрема, її трансформацій у 

політичну й інформаційну влади в суспільстві; забезпечення свободи 

споживчого вибору; забезпечення динаміки перетікання капіталу в структурі 

національної економіки; заохочення найбільш ефективних товаровиробників за 

рахунок прогресивного розподілу прибутків; стимулювання як до створення й 

запровадження інновацій, так і до ресурсо- й енергозбереження, підтримання 

виробничих витрат на оптимально можливому рівні; вплив на ефективність 

заходів державного регулювання господарської діяльності; 

3) доведено, що функції конкурентного права умовно можна поділити на 

універсальні й спеціальні. Серед універсальних (базових) необхідно передусім 

вказати такі, як: унормування суспільних відносин економічної конкуренції, 

тобто фіксація правових засад добросовісної конкуренції – форм правової 

конкурентної поведінки суб’єктів господарювання; правоохоронна – охорона 

конкурентних засад функціонування ринку; попередження, яка виконується 



завдяки встановленню системи складів правопорушень; контроль за 

додержанням законності у сфері господарювання з метою запобігання вчиненню 

конкурентних правопорушень; визначення сфери правового режиму 

функціонування суб’єктів природних монополій; стимулювання до підвищення 

конкурентоспроможності національних товаровиробників і національної 

економіки в цілому в умовах конкурентного середовища; захист прав 

споживачів, зокрема, шляхом забезпечення максимального споживчого вибору; 

контроль за структурою власності на основні виробничих активів у масштабі 

окремих ринків і національної економіки в цілому. До спеціальних можна 

віднести: державне регулювання ринку заради стимулювання інноваційних 

процесів; захист національного товаровиробника від економічної експансії 

зарубіжних господарських організацій; забезпечення цінової політики держави 

на споживчому ринку; забезпечення національної безпеки (дискримінація 

підприємців країн-агресорів); державне регулювання ринку з метою досягнення 

інших публічних інтересів; 

4) обґрунтовано, що конкурентна політика держави може розглядатися як 

з економічної, так і з правової точок зору, тобто як економічна конкурентна 

політика і як правова конкурентна політика, що поєднанні й існують у єдиному 

форматі в межах спільного політико-правового документа держави, який фіксує 

концептуальні положення державної політики у сфері економічної конкуренції. 

Об’єктом економічної конкурентної політики вважається функціонування 

інституту економічної конкуренції в системі відносин економіки ринкового 

типу, у той час як об’єктом конкурентної правової політики виступає 

ефективність засобів і механізмів конкурентного права й законодавства, а також 

правозастосовної практики з огляду на завдання конкурентної економічної 

політики. Правова конкурентна політика також може розглядатися як 

інструментальна частина реалізації економічної конкурентної політики, зокрема, 

шляхом застосування господарсько-правових доктринальних позицій щодо 

ефективності чинного конкурентного законодавства, напрямів і форм його 

удосконалення або реформування; 

5) констатовано, що функції конкурентної політики держави можна 

трактувати як алгоритм й акцентуацію в застосуванні системи відповідних 

правових засобів, використання яких має забезпечити дотримання економічних 

параметрів функціонування економіки ринкового типу, зв’язок між ефективним 

використанням механізму і режиму економічної конкуренції й цілеспрямованим 

впливом на відносини у сфері економічної конкуренції з боку господарського 

законодавства України, визначаючи при цьому характер і спрямування 

законодавчої діяльності в цій сфері; 

6) запропоновано функції конкурентної політки поділити на ті, що 

реалізуються за допомогою правових механізмів і сприяють відтворенню 

режиму економічної конкуренції, і ті, виконання яких слугує вирішенню 

суміжних завдань економічного розвитку. До перших віднесено: 

інституціалізацію конкурентної політики як напряму діяльності держави; 

спрямування нормотворчої діяльності у сфері конкурентного законодавства й 

його систематизація; визначення правових засобів впливу держави на відносини 



конкуренції; реорганізацію й удосконалення господарської компетенції 

Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ); диференціацію засобів 

забезпечення економічної конкуренції та їх параметрів залежно від умов 

функціонування окремих ринків; до суміжних – стимулювання виконання 

конкурентним правом ролі підсистеми державного регулювання господарської 

діяльності; боротьбу із дискримінацією суб’єктів господарювання усіх форм; 

вирішення окремих завдань забезпечення національної економічної безпеки; 

деолігархізацію й боротьбу із корупцією; стимулювання як до залучення 

інвестицій і покращення інвестиційного клімату, так і запровадження інновацій 

у виробництво; створення умов для протікання процесів націоналізації та 

приватизації у сфері реструктуризації відносин власності на економічні активи 

тощо; 

7) запропоновано визначати інституційну інфраструктуру формування 

конкурентної політики як окремий механізм, що передбачає використання 

комплексного підходу до виконання завдань розвитку конкурентного права і 

законодавства, а саме завдяки участі законодавчого та інших органів державної 

влади одночасно із, наприклад, залученням організацій фахівців-науковців й 

об’єднань підприємців для вирішення питань формування й проведення правової 

та законодавчої політики у сфері економічної конкуренції. У той же час 

розроблення і реалізація політики як особливий вид діяльності держави і 

громадянського суспільства потребують інструментально-інституційного 

підходу держави до її втілення в життя як окремої постійної складової діяльності 

державного апарату, доповненого широкою мережею наукових закладів і 

представниками експертного середовища тощо. Першочерговим завданням такої 

інституційної інфраструктури має стати визначення матриці конкурентної 

політики, тобто структури, обов’язкових елементів і механізмів, а також 

процедур взаємодії держави, бізнес-середовища, саморегулівних організацій і 

науково-експертних структур; 

8) встановлено, що проблема інституціалізації конкурентної політики має 

бути законодавчо закріплена й легалізована. Виходячи з цього, держава 

зобов’язана як забезпечити функціональність конкурентної сфери, так і 

провадити нормотворчу і правозастосовну діяльність відповідно до приписів 

Концепції забезпечення конкуренції, стратегії розвитку, Державної програми 

розвитку конкуренції та інших політико-програмних документів, які мають бути 

обов’язково прийняті. Спираючись на вказане, наголошено на необхідності 

прийняття спеціального Закону України «Про національну програму розвитку 

конкуренції»;  

9) доведено важливість застосування диференційованого підходу до 

засобів забезпечення й захисту економічної конкуренції залежно від 

конкурентної внутрішньої структури ринків, тиску зовнішніх конкурентів, 

бар’єрів виходу на ринки і наявності внутрішнього інвестиційного ресурсу в 

програмних і прогнозних документах. Беручи до уваги результати дослідження, 

констатовано, що першочерговими завданнями мають стати: підтримка малого й 

середнього бізнесу, сприяння зниженню бар’єрів на ринку, зменшення рівня їх 

олігополізації, боротьба із тіньовою економікою; 



10) обґрунтовано, що серед основних напрямів конкурентної політики 

необхідно виокремити такі: протидія монополізації ринку й подолання 

домінування олігархічних структур; захист економічної конкуренції від 

спотворень, зловживань, недобросовісних методів конкурентної боротьби; 

деолігархізація; підтримка умов конкурентності ринку; створення і застосування 

правил економічної конкуренції як специфічної форми регулювання 

господарської діяльності в різних секторах і галузях економіки (стимулювання, 

економічні нормативи концентрації, захист національного товаровиробника); 

узгодження промислової, зовнішньоекономічної, регуляторної політики й 

політики у сфері приватизації з конкурентною; оптимізація діяльності органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування як суб’єктів економічних 

відносин; удосконалення регулювання й контролю у сферах, де діють суб’єкти 

природних монополій; захист інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і 

споживачів від неправомірних обмежень конкуренції, подолання негативного 

впливу «тіньового» сектору економіки на конкуренцію; виконання інших 

економічних завдань засобами конкурентного права; 

11) аргументовано, що особливої уваги потребує такий напрям 

конкурентної політики, як деолігархізація. Доведено, що, враховуючи ступінь 

олігархізації національної економіки, саме питання деолігархізації набуває 

актуальності з точки зору виконання завдань конкурентного права господарсько-

правовими засобами, зокрема, із метою досягнення обмеженого впливу суб’єктів 

економічної влади – господарських організацій певного типу на зміст і 

параметри агрегатного стану національної економіки ринкового типу. З’ясовано, 

що досягнення вказаної мети засобами, наприклад, конкурентного права, 

можливе шляхом впровадження механізмів недопущення монополізації ринків, 

встановлення ефективних і диференційованих по окремих ринках параметрів 

економічної концентрації, нагляду за суб’єктами природних монополій, 

інституціалізації анбандлінгу тощо. Підтверджено, що анбандлінг є ефективним 

механізмом боротьби з монополізацією ринків, зосередженням в одних руках 

(від видобування, переробки, транспортування й постачання кінцевому 

споживачу) цілої галузі і сфери виробництва. Підкреслено нагальність 

запровадження процедури анбандлінгу не тільки в нафтогазовій та 

електроенергетичних сферах, а й у тих, які не перебувають у стані природної 

монополії, але знаходяться в руках олігархів;  

12) встановлено, що АМКУ повинен застосовувати диференційовані 

підходи або засоби стимулювання конкуренції до різних ринків, наприклад, за 

рахунок ініціювання спрощеного виходу іноземних суб’єктів на національний 

ринок, або шляхом врегулювання нормативів концентрації, паралельно 

впроваджуючи активні компенсаційні механізми, використовуючи засоби 

державної допомоги тощо. У цьому сенсі варто наголосити на необхідності 

прозорості механізму обмеження проявів олігархізації господарських 

організацій, які часто мають власні важелі впливу на органи державної влади. 

Для цього потрібно обрати юридично значущі кваліфікаційні ознаки віднесення 

суб’єктів господарювання до категорій господарських організацій великого 

бізнесу, а також організацій олігархічного характеру;  



13) виявлено, що в певних сферах, де рівень олігархізації ринків надто 

високий, дієвими можуть стати методи певної лібералізації входу іноземних 

інвесторів й іноземних товаровиробників на відповідні ринки. При цьому 

важливого значення набуває залучення декількох конкуруючих іноземних 

господарських організацій одного виробничого профілю для уникнення ситуації 

концентрації одного іноземного гравця на ринку. На тих ринках, де є всі 

можливості розвитку вітчизняних товаровиробників, необхідно активно 

застосовувати методи стимулювання підвищення конкуренто-спроможності 

національних суб’єктів і їх виходу на ринок із конкурентоздатною продукцією. 

Цього можна досягти лише за умови існування конкуренції, яка, у свою чергу, 

підштовхує до підвищення якості та зниження ціни тощо;  

14) обґрунтовано доцільність: а) розробки особливої класифікації з огляду 

на специфічні конфігурації вимог конкурентності на окремих ринках; б) 

віднайдення механізмів, використання яких дало б результати саме на цих 

ринках, із метою забезпечення конкурентності на внутрішньому і 

конкурентоспроможності на зовнішніх ринках; в) створення внутрішнього 

інвестиційного ресурсу; г) запровадження адресного підходу до цілої низки 

ринків задля підвищення ефективності впливу. Проте важливо не просто 

забезпечити й підтримувати конкуренцію всередині країни, а й виходити на 

світовий ринок із власною конкурентоздатною продукцією, йдеться про 

підвищення рівня конкурентності у державі в тих сферах, де це необхідно, і 

підтримання національного товаровиробника на світовому ринку, чого можна 

досягти шляхом заохочення, підвищення нормативів концентрації;  

15) доведено, що законодавець при виокремленні критеріїв зловживання 

монопольним становищем залежно від сегмента ринку, стану міжнародної 

конкуренції і відкритості національного ринку щодо імпорту відповідних товарів 

і послуг повинен перейти від уніфікованого до диференційованого підходу. Із 

цими критеріями мають бути пов’язані також і критерії встановлення 

концентрації суб’єктів господарювання або економічної концентрації, які, у 

свою чергу, вимагають диференціації залежно від галузевого або регіонального 

критерію; 

16) звернуто увагу на відсутність системного характеру програмних 

документів, які мусять передбачати стратегічні й динамічні напрями, мати як 

загальнодержавну, так і регіональну спрямованість, бути адаптованими до умов 

сьогодення і передбачати зміни в майбутньому. При розробленні програми 

розвитку конкуренції необхідно враховувати сегментацію ринків за різними 

критеріями, надання прогнозів і варіантів їх еволюціонування в різноманітних 

сферах економіки. Така програма повинна носити перманентний характер і мати 

як постійну складову, так і оновлюватися згідно зі змінами в економіці. 

Законодавчі акти щодо різних секторів і сегментів економіки варто розробляти, 

беручи до уваги ступінь олігархізації ринків чи сфер виробництва і 

передбачаючи засоби захисту економічної конкуренції в тій чи іншій сфері, а 

також захист від недобросовісних конкурентних практик. У тих галузях, де 

монополізація ринків є виправданою, має позитивний ефект і сприяє 

підвищенню їх конкурентоспроможності, слід віднайти механізми компенсації 



«неспроможності» забезпечення конкурентності, а в тих, де забезпечення 

конкурентності й економічної багатоманітності є необхідним, важливо виробити 

механізми реального захисту конкуренції і вільного входу і виходу на ринок 

суб’єктів господарювання;  

17) аргументовано, що вкрай актуальним є проведення систематизації 

конкурентного законодавства у формі кодифікації. Виходячи з того, що 

конкурентне право – це підгалузь господарського права, яка структурується, 

об’єднуючи цілу низку відносно автономних інститутів, що мають суттєву 

різницю у правовій природі і правовій спрямованості (регулююча, 

правоохоронна, процедурна), кодифікація конкурентного права шляхом 

прийняття уніфікованого для всієї підгалузі акта вбачається проблематичною, 

тому уявляється, що вона буде оптимальною у разі прийняття не одного, а низки 

кодексів, кожен з яких унормовуватиме гомогенні за своєю природою відносини. 

Запропоновано розробити три кодифікованих акти: Конкурентний кодекс 

України, Конкурентний процедурний кодекс України і Кодекс України про 

конкурентні правопорушення, в якому приділити увагу й деталізувати склад 

кожного правопорушення, із зазначенням обтяжуючих і пом’якшуючих 

обставин. Крім того, кожен кодекс має містити Загальну й Особливу частини; 

18)  Конкурентний кодекс України має включати узагальнюючі норми 

конкурентного права щодо: недопущення монополізації ринків за зловживань 

монопольними утвореннями, захисту від недобросовісної конкуренції, контролю 

за діяльністю суб’єктів природних монополій, контролю за концентрацією й 

узгодженими діями; а також визначати основні засади функціонування 

Антимонопольного комітету України, його завдання, повноваження, порядок 

обрання голови, членів, містити інші норми, які на сьогодні закріплені в Законі 

України «Про Антимонопольний комітет України», і ті, спираючись на які 

відбувається унормування процесу дотримання конкурентності при публічних 

закупівлях, у тому числі оскарження порушень при публічних закупівлях, 

дотримання принципів надання державної допомоги суб’єктам господарювання;  

19)  Кодекс України про конкурентні правопорушення має закріплювати не 

просто перелік конкурентних правопорушень, а визначати склад кожного 

правопорушення й відповідальність, яка буде співрозмірна із збитками, 

завданими антиконкурентними правопорушеннями, тобто зі шкодою, 

заподіяною суб’єктам господарювання або економіці країни, враховуючи 

пом’якшуючі й обтяжуючі обставини, сукупність правопорушень тощо. 

Особлива частина повинна складатися з окремих статей, присвячених кожному 

виду правопорушень, із зазначенням кваліфікаційних вимог і складу, що 

враховують сегментацію ринків і порушень на цих ринках. При цьому мають 

братися до уваги правопорушення, передбачені не тільки Законом України «Про 

захист економічної конкуренції», а й Законом «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», а також правопорушення у сферах, де діють суб’єкти природних 

монополій, правопорушення у сфері публічних закупівель тощо;  

20)  Конкурентний процедурний кодекс – це акт, що узагальнює всі 

процедурні повноваження, визначені підзаконними нормативно-правовими 

актами, які існують на сьогодні. Він має охоплювати такі питання: учасники 



судового процесу, докази, процесуальні форми, строки, розгляд заяв, 

розслідування у справі, процедура проведення досудового розслідування, 

процедури надання дозволів на концентрацію й узгоджені дії, порядок 

оскарження рішень у справах до господарського суду. Загальна частина цього 

Кодексу повинна об’єднувати норми й інститути процедури розгляду 

конкурентних правопорушень, які мають значення для галузі в цілому, всіх видів 

проваджень і стадій. До Особливої частини слід включити норми й інститути, які 

врегульовують порядок розгляду й вирішення справ у різних провадженнях у 

сфері економічної конкуренції. 

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не приймала. 

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. 

Не готувала 

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). 



Теорія та практика сучасної юриспруденції (1 листопада 2019 р. м. Харків), 

Юридична осінь 2019 року (Харків, 29 листоп. 2019 р.) 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Монографія: 

Швидка Т. І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого 

забезпечення та перспективи його модернізації: монографія. Харків: Право. 2020. 

376 с.( 23.5 друк арк.) 

Наукові статті у фахових виданнях:  

До питання про інституціалізацію конкурентної політики держави. Проблеми 

законності. №147. 2019. С. 131-139 (0,7 друк.арк.) 

Навчальні посібники: 

Швидка Т. І., Господарське право в схемах і таблицях: навч. посібник. 3-ге вид., 

перероб. і доповн. Харків: Право. 2020. 127 с.  (14.8 друк.арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.Програмна та прогнозна діяльність держави в сфкрі захисту економітчної 

конкуренції. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». 1 листопада 2019 р. м. Харків . с. 242-244 (0,3 

друк.арк.) 

2.Політико-програмне забезпечення конкурентної політики держави.Юридична 

осінь 2019 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-

практ. конф. молодих учених (Харків, 29 листоп. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. 

Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2019. С. 406-

409  (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) До питання про інституціалізацію конкурентної політики держави. 

Проблеми законності. №147. 2019. С. 131-139 «Index Copernicus International» 

(Польща) 
 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 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.  



 Офіційний опонент на дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії 

Молдованова Д.В. за темою «Фінансово-правове забезпечення державної 

політики в сфері альтернативної енергетики» ( спеціалізація : 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Захист 

відбувся 2.10.2020 в Харківському національному університеті внутрішніх 

справ. 

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 на госпрозрахунковій основі.  

Участь не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

активну роботу в Союзі юристів України та вагомий внесок у розбудову правової 

держави, зміцнення законності і правопорядку. 

 

          ____________ ас. Швидка Т.І.  

  

Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного       університету    імені   Ярослава Мудрого,  протокол  № 6  від  26 

листопада  2020  року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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