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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. 

Деолігархізація національної економіки: завдання господарсько-правового 

регулювання -  2,0 друк. арк. 

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

Деолігархізація національної економіки: завдання господарсько-правового 

регулювання – 6,2 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.  

 Деолігархізація як ключове  трансформаційне завдання реформування 

відносин національної економічної системи має бути чітко відображено як в змісті 

державної економічної політики, так і в змісті правової і зокрема господарської 

правової політики. Інструменти вирішення завдань деолігархізації повинні знайти 

власну реалізацію через їх концептуальну систематизацію та запровадження у 

зміст нормативного регулювання відносин: холдингових об’єднань, кваліфікації  

крупного бізнесу як категорії господарських організацій, конкурентного права, а 

саме параметрів концентрації, домінування, монополізації тощо, відносин 

«іноземного» інвестування та контролю українських дочірніх підприємств з боку 

холдингових компаній офшорної локалізації. Деорхізація це міжгалузева 

суспільно-правова проблема, що має вирішуватись  і що до питань трансформацій 

економічної влади олігархів у сферу політичних та інформаційних інститутів. 

 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 науково-правовий висновок з приводу застосування ч.6 ст.136 

Земельного кодексу України визначати виконавця земельних торгів у порядку, 

визначеного ЗУ «Про публічні закупівлі» за запитом голови Харківського 

обласного територіального відділення  Гейди І.О. 

Підготовлено науково-правовий висновок разом з кафедрою трудового права 

та адміністративного права щодо положень ст.1 ЗУ «Про запобігання корупції» за 

запитом Заступника Генерального прокурора Кізь С.В. 

Підготовлено науково-правовий висновок щодо пріоритетності документа у 

разі суперечності ЗУ «Про фонд державного майна України» та наказу фонду 

державного майна України  за запитом   во Голови правління АТ «ФЕД» Аверина 

С.В. 

         Підготовлено науково-правовий висновок на депутатське звернення 

народного депутата України Безгін В.Ю.  щодо тлумачення п.8 ч.1 ст. 92 

Конституції України.   

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. «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах четвертої 

промислової революції», 20 березня 2019 року, круглий стіл, м. Харків. 

2. «Наукові проблеми розвитку законодавства в сфері регулювання ринкових 

відносин», присвячений пам’яті доктора юридичних наук, професора Красько 

І.Ю., 06 червня 2019 року, круглий стіл, м. Харків. 

3. VI науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми 

господарського права України», 21 листопада 2019 р., м. Харків. 

4. «Актуальні напрями модернізації  господарсько-правової політики 

держави»,  11 грудня 2019 року, круглий стіл, м. Харків.  

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

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

Немає. 

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: 

на автореферат дисертації  

Сошникова А.О., «Господарсько-правове забезпечення публічних 

закупівель», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.  

Возняковської К.А.  «Господарсько-правове регулювання відносин 

неспроможності банків», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 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: 

Не отримував.  

 

 

   ____________ проф. Задихайло Д.В. 

 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від  

05.12.2019 р.                             


