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1. Задихайло Дмитро Вітольдович. 
2. Доктор  юридичних наук, професор, завідуючий кафедри. 

 3.   Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.   
Формування сучасного Конституційного економічного порядку -  2,0 друк. 
арк. 
 4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи. 
Формування сучасного Конституційного економічного порядку -  8,5  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 отриманих результатів.  
Обґрунтовано необхідність досягнення суспільно-політичної згоди щодо 

основних положень «Загальнонаціональної концепції економічного розвитку 
України» між консолідованими інтересами основних груп суб’єктів 
економічної системи з приводу: структури розподілу власності на основні 
економічні активи;  ролі і місця державного сектору в національній 
економіці; ролі і місця малого і середнього підприємництва; ролі і місця 
господарських організацій транснаціонального рівня; ролі і місця іноземних 
інвестицій в національній економіці; ролі і місця інноваційної та екологічної 
складових в економічному розвитку; характеру і функцій державного 
регулювання економічних відносин;  гарантій та сфери реалізації свободи 
підприємницької діяльності; забезпечення споживчих прав громадян; 
забезпечення трудових прав громадян. 

Ґрунтуючись на положеннях конституційного економічного порядку, 
Загальнонаціональна концепція економічного розвитку, як суспільно-
політичний документ цивілізаційного вибору, має стати джерелом 
формування економічної та господарсько-правової політики держави.  

Встановлено, що конституційний економічний порядок в Україні 
ґрунтується на закріпленні в Конституції України основних інститутів 
функціонування національної економічної системи, а також механізмів їх 
розмежування та взаємодії з політичною, соціальною, інформаційною 
системами суспільства та імперативно визначає принципові положення та 
чинники економічної та господарсько-правової політики держави, правового 
господарського порядку, спрямовуючи їх на забезпечення основних 
конституційно-правових цінностей. 

Запропоновано структурно виділити в тексті Конституції України 
окремий підрозділ «Економічна система», предметом якого має стати 
комплексне конституційно-правове закріплення засад функціонування 



національної економічної системи в межах окремого і цілісного 
конституційно-правового інституту, а саме – конституційного економічного 
порядку. Завданнями такої інституціалізації мають стати:  модернізація 
відповідного нормативного матеріалу в Основному Законі; систематизація 
відповідних норм, для забезпечення системного характеру розвитку 
господарського законодавства; здійснення необхідної деталізації 
конституційно-правового регулювання для посилення впливу норм 
Основного Закону на формування господарського законодавства України; 
посилення системно-структурних зв’язків між нормами Основного Закону, 
особливо щодо компетенції органів публічної влади в економічній сфері; 
розширення можливостей для застосування засобів конституційної 
юрисдикції з питань змісту законодавчої урегульованості господарських 
відносин.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів – не приймав участь. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Не працював. 
5.2. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Не працював. 
6. Зв’язок з практикою: 

 6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 

Не проводив. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 
Не готував. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 
Не приймав участі. 
6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Підготовлена відповідь на запит заступника Генерального прокурора 

України Матіоса А. щодо визнання «Турбоатома» не юридичною особою 
публічного права, того, що керівник підприємства не є суб’єктом, 
відповідальним за статтею 172-7 КПпАП  

Підготовлена відповідь на запит директора КП «Комплекс з експлуатації 
об’єктів водозниження і зливної каналізації» Докучаєва О.С. з приводу 
можливості використання зазначених договорів у господарській діяльності, а 
також дії цих договорів, враховуючи зазначені вимоги законодавства. 

Підготовлена відповідь на запит Снагощенка О.В. з приводу поновлення 
гарантованих Конституцією України прав власності вкладника банку. 

Підготовлена відповідь на депутатський запит голови Верховної Ради 
України Парубія А. щодо включення до переліку осіб, на яких поширюється 



дія  Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 
вкладників кредитних спілок. 

Наданий  висновок щодо відповідності Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року  
№ 4452-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564) 
статі 6, частині першій статті  8 Конституції України. 

Наданий  правовий висновок «по відновленню-забезпеченню, гарантії і 
захисті прав власності в банківській системі держави Україна» (по ПАТ  
банку «Меркурій»). 

Наданий правовий висновок на депутатський запит народного депутата 
України  Домбровського О.Г. щодо доцільності включення до переліку осіб, 
на яких поширюється дія Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб».  

Підготовлена відповідь на запит Голови Національного агентства з 
питань запобігання корупції Радецького В.О. щодо порушення декларування 
як проблеми активів господарських товариств.  

Підготовлена відповідь на запит старшого керівника-детектива 
Національного антикорупційного бюро України щодо доктринального 
тлумачення положень Господарського кодексу України, Законів України 
«Про господарські товариства», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про приватизацію» в частині правового регулювання зміни правового 
режиму майна суб’єктів господарювання, заснованого на комунальній 
власності.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите 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). 

 II Регіональна науково-практична конференція «Сучасний етап розвитку 
господарського законодавства України та його перспективи»,   28 квітня 2016 
р., м. Харків. 

 ІІІ Регіональна науково-практична конференція «Завдання сучасної 
господарсько-правової політики української держави», 25 листопада 2016 р., 
м. Харків.  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Участь у редакційної колегії журналу «Проблеми законності» 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  членом 
редколегії журналу «Вісник Національного юридичного університету  імені 
Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право»,  «Право України». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Є членом спеціалізованої вченої ради Д.64.086.04 у Національному 

юридичному  університету імені Ярослава Мудрого. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Дисертація Сенюта С.Я. «Правове регулювання господарської діяльності 

в телекомунікаційній галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 
господарсько-процесуальне право. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Кандидатські: 
Відгук на автореферат дисертації Джуринського Олександра 

Віталійовича тему: «Джерела господарського права України», представлену 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право; 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). 

Не був. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не співпрацював. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Не приймав. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 
Не приймав. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 



Отримав  Почесну грамоту  від Союзу юристів України. 
 
 
 

   ____________ проф. Задихайло Д.В. 
 
 
 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 
№ 5 від 29.11.2015 р.                               
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