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1. Задихайло Дмитро Вітольдович. 

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

завідувач кафедри. 

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

Національна модель ринкової економіки як матриця її господарсько-правового 

забезпечення. -  2,0 друк. арк. 

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

Національна модель ринкової економіки як матриця її господарсько-правового 

забезпечення. -  2,6 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.  

1. Функціонування економічної системи суспільства залежить від 

конфігурації макроекономічних впливів на сферу економічних відносин з боку 

носіїв цілого кола типів економічної влади.  

2. Такими носіями є, або потенційно можуть бути: великий вітчизняний 

бізнес; іноземні ТНК; малий та середній бізнес; держава; Український народ; 

споживачі; працівники; креативний клас тощо.  

3. Носії економічної влади для повноти реалізації власної функціональної 

природи мають набути ознак фактичної консолідованості та юридичної 

інституціалізації власної суб’єктності, для чого мають бути створені юридичні 

передумови функціонування відповідних організацій шляхом створення 

відповідних правових критеріїв та механізмів.   

4. Між носіями економічної влади на рівні функціонування економічної 

системи мають бути встановлені відносини: розподілу між собою; стримань та 

противаг; балансування; взаємодії.  

5. Специфіка національної моделі ринкової економіки полягає в 

специфічному характері розстановки акцентів в балансі економічної влади на 

користь тих чи інших її типів, що забезпечують максимальну 

конкурентоспроможність системи, шляхом законодавчого забезпечення 

макроекономічного державного регулювання в сфері господарювання. .  

6. Будь-яка формула розподілу типів економічної влади та їх балансування 

в національній економічній системі має забезпечувати економічне 

народовладдя як кінцевий, глибинний сенс організації економічного життя 

суспільства, що має знайти конституційно-правове закріплення в засадах 

конституційного ладу України.  

 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. 

Підготовлено науковий висновок щодо адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, стосовно працівника ПАТ 

«Укрзалізниця» згідно ст. 172-Б КУпАП за запитом заступника Генерального 

прокурора Стрижевської А.А.  

Надання правової позиції з питання віднесення ПАТ «Українська 

залізниця» юридичних осіб публічного (приватного) права за запитом Голови 

Національного агентства з питань запобігання корупції О.А. Мангула.    

Підготовлено правовий висновок відносно конституційної скарги щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 79 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ  

за запитом Судді Конституційного Суду України В.В. Городовенка.  

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 вхожу до складу інших органів місцевого 

самоврядування 

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

дату та місце проведення). 

1.  ІІІ панельна дискусія ІІ Харківського міжнародного юридичного 

Форуму, «Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого 

розвитку економіки», 27 вересня 2018 року, м. Харків. 

2. Круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права і 

господарського процесу», 9 листопада 2018 року, м. Київ. 

3. Круглий стіл «Конституційний діалог: доступність та/або якість вищої 

освіти», 26 листопада 2018 року, м. Київ. 

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

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

аркушів. 

Статті: 

1. Модель національної економіки в координатах балансу економічної 

влади (правовий аспект) / Д. В. Задихайло // Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / 



Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 2018. № 1 (32). 

- С. 124-136. (0,7 друк. арк.) 

Юридична енциклопедія: 7 статей – 1,0 друк. арк. 

Економічна політика держави. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,2 друк. арк. 

Економічна влада. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 друк. арк. 

Розподіл економічної влади. Велика українська юридична енциклопедія : 

у 20 т.: Господарське право – 0,2 друк. арк. 

Економічне народовладдя. Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Конституційний економічний порядок. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Господарсько-правова політика держави. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Правовий господарський порядок. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Тези: 

1. Відносини економічної влади в детермінації економічної злочинності/ 

Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку 

економіки: матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. 

Форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2018 – С. 55-59 (0,3 друк. арк.) 

2. Структурні особливості національної економічної моделі в ґенезі 

формування правового господарського порядку / Актуальні проблеми 

господарського права і господарського процесу: матеріали круглого столу (м. 

Київ, 9 листопада 2018 р.) – К.: Видавництво Ліра – К, 2018. – С. 63-70  

(0,3 друк. арк.) 

3. Правові проблеми інституціалізації ринку освітніх послуг в сфері вищої 

освіти / Конституційний діалог: доступність та/або якість вищої освіти: 

матеріали круглого столу (26 листопада 2018 року, м. Київ) – К.:ДВНЗ 

«Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018 – С. 22-25 

(0,3 друк. арк.) 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

1. Модель національної економіки в координатах балансу економічної 

влади (правовий аспект) / Д. В. Задихайло // Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 2018. № 1 (32). 

- С. 124-136.  

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. 



Член 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.  

Підготовлені відгуки на автореферат дисертації поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

Рибнікової Еліни Юріївни «Господарсько-правове стимулювання 

використання відновлюваних джерел енергії в Україні», представленої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.04 – господарське право; 

Львова Богдана Юрійовича «Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів 

промислової власності: господарсько-правовий аспект», представленої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.04 – господарське право. 

Підготовлено відгук на автореферат дисертації поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук:  

Іванюти Наталі Валеріївни «Функції господарського процесуального 

права: теоретико – практичні аспекти», представленої до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – 

господарське право. 

Коверзнева Вадима Олександровича «Господарсько-правове 

забезпечення кооперації в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, 

господарсько-процесуальне право. 

Протягом року  було захищено кандидатську дисертацію під моїм 

науковим керівництвом: 

здобувач кафедри  Ціленко В.А. «Господарсько-правове забезпечення 

державної будівельної політики», захист відбувся 10.10.2018  р.  на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. 

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: 

Почесна грамота  Харківської обласної державної адміністрації за 

вагомий внесок у розвиток правової системи України, багаторічну плідну 



наукову діяльність і з нагоди 25-річчя від дня заснування Національної 

академії правових наук України.  

Почесна грамота від міського голови Кернеса Г.А. за багаторічну 

сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 

освіти і науки міста Харкова та з нагоди Дня університету.  

 

 

   ____________ проф. Задихайло Д.В. 

 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від 

05.12.2018 р.                             


