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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. 

Систематизація господарсько-правових засобів деолігархізації національної 

сфери господарювання -  2,0 друк. арк. 

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

Систематизація господарсько-правових засобів деолігархізації національної 

сфери господарювання –  2,0  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.  

Наукова новизна полягає у визнанні деолігархізації в системі національних 

економічних та політичних відносин як першочергових суспільно-економічної, а 

також і суспільно-політичної проблеми сучасного розвитку української 

державності. 

Деолігархізація як завдання та складний процес суспільно-правових 

відносин в економічної сфері, в першу чергу, передбачає напрацювання 

господарсько-правових та податково-правових заходів та комплексів засобів 

обмеження домінуючого впливу олігархічних господарських організацій на сферу 

господарювання. До таких, зокрема, належать: 

1. Визначення юридичних кваліфікуючих ознак господарських організацій 

олігархічного типу. Зазначені ознаки можуть стосуватись як організаційно-

правових особливостей таких суб’єктов, та і параметрів їх господарської 

діяльності, а також кваліфікацій антимонопольно-конкуретного інструметаря, що 

дозволяє з’ясувати якісні параметри впливу таких організацій на агрегатні 

економічні показники функціонування ринків товарів і послуг. Особливого 

значення набувають також і кваліфікаційні критерії, що дозволяють встановити 

зв'язок таких господарських організацій із засобами масової інформації, 

громадськими організаціями та політичними партіями тощо. Окремо слід 

визначити критерії, що дозволять встановити транснаціональний характер 

діяльності таких організацій. 

2. Засоби обмеження  економічної влади з боку господарських організацій 

олігархічного типу мають полягати у створенні спеціальних господарсько-

правових запобіжників щодо переходу корпоративних прав на капітал зазначених 

організацій з метою забезпечення завдань економічної безпеки. До таких 

необхідно віднести також і особливий порядок прийняття рішень про зупинку 

діяльності холдингу або його корпоративних підприємств важливим регулятором 

взаємних прав та обов’язків між державою та господарськими організаціями має 



стати особливий тип договірних відносин державно-приватного партнерства із 

деолігархічними зобов’язаннями зазначених організацій. 

 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. 

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. 

  

Надано правовий висновок за запитом народного депутата Тарасенко Т.П. 

щодо тлумачення термінів "частково погашений кредит" та "зменшується 

пропорційно до частини кредиту, погашеної боржником" ст. 25-1 Закону України 

"Про фінансову реструктуризацію". 

Надано пропозиції за запитом Голови комітету Верховної Ради України 

Монастирського Д.А. на проект Закону України «Про реалізацію майна та інші 

заходи з метою забезпечення безпеки під час зберігання майна, предметів та 

матеріалів в складських та інших приміщеннях, належних державі». 

Підготовлений висновок на запит судді Конституційного Суду України 

Тупицького О.М. від 08.09.2020 348-005-16/3533 щодо відповідності Конституції 

України Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти 

сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.  

Підготувлено науковий висновок за зверненням судді Конституційного 

Суду України Лемака В.В. щодо відповідності Конституції України окремих 

положень Господарського кодексу України «про управління об’єктами державної 

власності» 

Розроблено науковий висновок за зверненням Конституційного Суду 

України стосовно конституційного подання щодо відповідності Конституції 

України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», 

його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції 

цього Закону. 



Надано відповідь на запит щодо окреслення наукових підходів до вирішення 

питань, порушених у конституційному поданні, зареєстрованому за номером 

03/215 від 2020р. 

Надано правовий висновок на запит Конституційного Суду (лист від 

25.09.2020 року (вих. №125-01-1508)) щодо висловлення наукової позиції щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців першого-

четвертого частини другої, частини третьої, частин шостої-дев’ятої, частин 

двадцятої, двадцять першої, двадцять другої двадцять шостої, двадцять восьмої-

тридцять третьої статті 9-1 “Стимулювання виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії”, 9-2 “Надбавка до “зеленого” тарифу, аукціонної 

ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва” 

Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, частин другої, четвертої, 

пункту 3 частини дев’ятої статті 65 Закону України “Про ринок електричної 

енергії”. 

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). 

Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова : матеріали круглого 

столу, 3 липня 2020 р., м. Київ. 

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

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

аркушів. 

Статті: 

1. D.V. Zadykhaylo, V.S. Milash, V.L. Yarotskiy. The current state of health care 

reform in Ukraine in the context of european integration. Geordian Medical New. 

Тбилиси - New York, 2020. № 11 (308). 0, 7 друк. арк. 

2. O. M. Vinnyk, D. V. Zadykhaylo, O. V. Shapovalova, N. B. Patsuriia, 

O. M. Honcharenko. The problem of ensuring the social direction of the legislation of 

Ukraine on the digital economy // Asia Life Sciences. Issue 2, November 2020. 0, 8 

друк. арк. 

Тези: 

Національна економіка як органічний цілісний та структурований об’єкт 

господарсько-правового регулювання / Другі наукові читання пам’яті академіка 

В.К. Мамутова : матеріали круглого столу (3 липня 2020 р., м. Київ). Наук.ред. 

В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН 

України», 2020. 0,5 друк.арк. 

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: 

       - Катрич Анастасії В’ячеславівни «Відповідальність у господарському 

судочинстві», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-

процесуальне право;  

       - Гончаренко Олени Миколаївни на тему «Теоретико-правові засади 

саморегулювання господарської діяльності» на здобуття наукового 

ступенядоктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право; 

- Ясиновська О.С. «Правовий статус державних господарських об’єднань», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

 Здійснював наукове консультування 1 докторської  дисертації ас. Швидкої 

Тетяни Ігорівни "Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого 

забезпечення та перспективи його модернізації",  захист відбувся  02 листопада 

2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Під керівництвом було захіщено  3  кандидатських дисертацій: 

- аспірант кафедри Косінова Катерина Станіславівна «Господарсько-правове 

забезпечення аутсорсингових відносин у національній економіці», захист відбувся  

31 червня 2020 р., на засіданні   спеціалізованої вченої ради ДФ 26.500.002, 081 

Право, у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, м. Київ). 

 - аспірант кафедри Вакім Вадад Еліасівна «Спеціальні режими інноваційної 

діяльності» , захист відбувся 02 листопада 2020 р.    на засіданні   спеціалізованої 

вченої ради   Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

 -  здобувач кафедри  Бронова Юлія Георгіївна «Господарсько-правове 

забезпечення літакобудування в Україні», захист відбувся  03 грудня 2020р., на 

засіданні   спеціалізованої вченої ради К 11.737.02  Донецького юридичного 

інституту МВС України. 

Планується захист кандидатської дисертації  аспіранта кафедри Омарова 

Анвера Мурад огли «Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в 

Україні в сучасних умовах», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Дмитро 



Вітольдович    22 грудня 2020р.  на засіданні      спеціалізованої вченої ради     Д 

64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

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 на госпрозрахунковій основі.

 Участь не приймалась. 

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 № 6 від  

26 листопада 2020 р.                             
 


