
Індивідуальний звіт професора кафедри 

господарського права 

Національного юридичного університету 

за 2017 р. 

1. Задихайло Дмитро Вітольдович. 

2. Доктор  юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, 

завідуючий кафедри. 

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

Економічна влада в системі господарських відносин: постановка проблем -  

2,0 друк. арк. 

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

Економічна влада в системі господарських відносин: постановка проблеми – 

2,3 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.  

 Започатковано розробку проблематики філософії господарського права, 

з’ясування ключових чинників, що інтегративно мають складати 

конструкцію національної моделі ринкової економіки та її господарського-

правового механізму. Основними категоріями формування такої моделі 

мають стати імперативи забезпечення економічного народовладдя, розподілу 

економічної влади серед її суб’єктів в економічній системі, деолігархізація 

чинної  моделі функціонування економічної системи. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – не приймав участь. 

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

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 Снагощенка О.В. з приводу 

поновлення гарантованих Конституцією України прав власників вкладника 

банку.  



 Надано правовий висновок на запит начальника управління Служби 

Безпеки України  Криницина Є.М. стосовно економічної блокади в зоні 

проведення АТО. 

 Разом із кафедрою конституційного права підготовлений науково-

консультативний висновок на запит судді Конституційного Суду України 

Мельника М.І. щодо відповідності Конституції окремих положень Закону 

України «Про Національну комісію регулювання електроенергетики та 

комунальних послуг»  

 Надано  правовий висновок на запит заступника Голови Фонду 

державного майна України Державіну В.В. щодо Закону України «Про фонд 

державного майна України».  

 Надано науково-консультативний висновок на запит Президента 

Національної академії правових наук України Петришина О.В. щодо 

необхідності проведення аудиторської перевірки видавництва «Права».  

 Підготовлені пропозиції за запитом заступника Міністра освіти і 

науки України Стріха М.В. щодо проблемних питань, що виникають у 

студентів або працівників вищих навчальних закладів при створенні або 

функціонуванні стартапів.  

 Підготовлено відповідь на запит народного депутата Савченко Н.В. 

щодо реалізації дослідницького проекту «Регуляція енергетичного сектору в 

Унії Європейській та в Україні. Порівняння цілей та правових засобів 

регулювання енергетичного сектору» від професора, доктора наук Ерика 

Косінські.  

 Надано відповідь на запит заступника голови обласної ради 

Скоробагача В.І. щодо використання та обігу природних ресурсів з метою їх 

максимального та раціонального використання.  

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). 

1.  «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», 22 вересня, м. Харків. 

2. І Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми 

сталого розвитку в глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 року, м. Харків. 

3. «Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського 

та міжнародного права», 27 жовтня 2017 р., м. Кривий Ріг. 

4.«Господарсько-правове забезпечення інноваційного інвестування: 

проблеми та пропозиції», круглий стіл,  16 листопада, 2017 р., м. Харків. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

1.Питання удосконалення механізму організаційно-господарського впливу 

держави на сферу господарювання / Д.В. Задихайло // Економічна теорія та 

право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. - Харків : Право, 2017, №  3 

(30), 0,7 друк. арк. 



2.Державний механізм макроекономічного впливу як цілісний об’єкт 

законодавчого забезпечення// Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. - Харків : Право, 2017,  №  4,  0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Kharkiv school of economic law and development of doctrional position // 

«Problems concerned with reformation of the economic and legal mechanism of 

development of the national economy». «Економічна теорія та право», №1(28), 

2017, с.144-150,  0,3 друк. арк. 

2. Феномен «економічна влада» в понятійному апараті господарського права 

// Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського 

та міжнародного права:  матеріали круглого столу,    27 жовтня 2017 р.,        

м. Кривий Ріг,   2017,  с.  178-182, 0,3 друк. арк. 

3.Кодифікація інноваційного законодавства України як чинник 

стимулювання розвитку інноваційних процесів // Господарсько-правове 

забезпечення інноваційного інвестування: проблеми та пропозиції: матеріали 

круглого столу, 16 листопада 2017 р., м. Харків, 2017. – С. 12-18, 0,3 друк. 

арк. 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

1.Питання удосконалення механізму організаційно-господарського впливу 

держави на сферу господарювання / Д.В. Задихайло // Економічна теорія та 

право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. - Харків : Право, 2017, №  3 

(30). - С.  74-85, 0,7 друк. арк. 

2.Державний механізм макроекономічного впливу як цілісний об’єкт 

законодавчого забезпечення// Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / 

редкол.: А.П. Гетьман та ін. - Харків : Право, 2017,  №  4,  0,7 друк. арк. 

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

Є членом редакційної колегії журналів: «Проблеми законності», «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Економічна теорія та 

право»,  «Право України». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та членом 

спеціалізованої вченої ради Д.64.086.04 у Національному юридичному  

університету імені Ярослава Мудрого.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Підготовлено відгук на автореферат дисертації поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук: 

Захарченко А.М. «Управління об’єктами державної власності 

(господарсько-правові аспекти)». 

Підготовлено відгук на автореферат дисертації поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

Тарнавського Р.В. «Господарсько-правове стимулювання венчурного 

інвестування в Україні». 



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 - не отримував. 

 

 

 

   ____________ проф. Задихайло Д.В. 
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