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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. 

«Правовий механізм кореляції положень економічної політики держави та змісту 

господарського законодавства України» -  2,0 друк. арк. 

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

«Правовий механізм кореляції положень економічної політики держави та змісту 

господарського законодавства України» – 2,0 друк. арк. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.).  

Статті: 

1. Oksana M. Vinnyk, Dmytro V. Zadykhaylo, Olena M. Honcharenko, Olga V. 

Shapovalova and Nino B. Patsuriia. Honcharenko. Economic and Legal Policy of the 

State in the Field of Digital Economy. International Journal of Criminology and 

Sociology. №10.  рр. 383-392. (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

2. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in 

Ukraine in the conditions of European integration (2020) Georgian medical news, (309), 

pp. 172-176 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

3. Задихайло Д.В. Господарсько-правова парадигма регулювання економічних 

відносин: безальтернативність феномену.  Теорія і практика правознавства. Том 

2. № 20 (2021). (0,7 друк. арк.) 

Тези: 

Задихайло Д. Законодавча безвідповідальність та запрограмовані нею 

наслідки в системі правового забезпечення сфери господарювання. Перші наукові 

читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни: Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 жовтня 2021 р.). Київ: 

Талком, 2021. С. 84-88 (0,4 друк. арк.) 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна полягає у визначенні постановці проблеми системності та 

всебічності положень економічної та відповідно правової політики держави щодо  

усіх значимих типів господарських відносин та елементів функціонування 

ринкових механізмів економічної координації. Відсутність концептуальних 

герменевтичного характеру позицій держави щодо зазначених об’єктів позбавляє  

їх правове регулювання необхідного спрямування та ефективності. Тому усі 

напрями державної економічної політики зазначені у ст. 10 Господарського 

Кодексу України, а також і низка  додаткових, що не ввійшли до переліку – 

інноваційна, антикризова тощо, мають знайти обов’язкове визначення та 

відповідне структурування у програмних документах держави. Суб’єкти 



організаційно-господарських повноважень держави мають бути компетенційно 

навантажені відповідними обов’язками в першу чергу – нормотворчого характеру. 

Важливим елементом механізму трансформації положень економічної  політики 

у зміст джерел господарського законодавства України  є координація їх сумісності 

та продуктивної взаємодії в єдиному системному форматі. 

 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. 

Підготовлено відповідь  на запит поданий народним депутатом Стефанчуком 

Р.О. щодо законопроекту «Про особливості регулювання підприємницької 

діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період», в 

частині освіти, науки та інновацій.  

Надано відповідь на запит Департаменту приватного права Міністерства 

юстиції України (№ 125-01-22 від 06.01.2021). 

Підготовлено відповідь на запит Державного підприємства «Український 

науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» 

(ідентифікаційний код 31632138) від 25.05.2021 р., за вих. № 1-01-377к. 

Надано відповідь на запит Старшого детектива – керівника  третього відділу 

детективів другого  підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро 

України Цивінського О.І. щодо  застосування положень Указу Президента 

України «Про національні заклади культури» від 11.10.1994 № 587/94 з приводу 

заборони відчуження нерухомого майна національних закладів культури. 

Підготовлено висновок на запит щодо окреслення наукових підходів за 

зверненням судді Касаційного господарського суду Васьковського Олега 

Вікторовича, зареєстрованому за номером 344/0/26-21 про визнання банкрутом 

Відкрите акціонерне товариство “Холдінгова компанія” “Краян” (далі – ВАТ “ХК 

“Краян”).  

        6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. 

 Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Огородніка Костянтина 

Михайловича, від 16.04.2021 р. № 22.2-12/451;  



 Надано науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Огородніка Костянтина 

Михайловича, від 16.04.2021 р. № 22.2-12/452; 

 Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Кондратової Ірини Дмитрівни, від 

29.10.2021 р. № 118/0/27-21 від 29.10.2021 р. щодо застосування норм ст. 53 та ст. 

57 Закону України «Про акціонерні товариства» 

Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Конституційного 

Суду України Лемака В.В. щодо конституційного подання 50  народних депутатів 

України щодо  відповідності Конституції України п. 3,4  розділ II « Прикінцеві  та 

перехідні положення»   Закону України   « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у 

сферах енергетики та комунальних послуг», деяких указів Президента 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). 

Міжнародна науково-практична конференція «Перші наукові читання 

пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни», м. Київ, 1 жовтня 2021 р. 

Всеукраїнська  науково-практична конференція «Сучасні  напрями розвитку 

господарського законодавства України», м. Харків,  9 квітня 2021 р. 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

4. Oksana M. Vinnyk, Dmytro V. Zadykhaylo, Olena M. Honcharenko, Olga V. 

Shapovalova and Nino B. Patsuriia. Honcharenko. Economic and Legal Policy of the 

State in the Field of Digital Economy. International Journal of Criminology and 

Sociology. №10.  рр. 383-392. (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

5. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in 

Ukraine in the conditions of European integration (2020) Georgian medical news, (309), 

pp. 172-176 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

6. Задихайло Д.В. Господарсько-правова парадигма регулювання економічних 

відносин: безальтернативність феномену.  Теорія і практика правознавства. Том 

2. № 20 (2021). (0,7 друк. арк.) 

Тези: 

Задихайло Д. Законодавча безвідповідальність та запрограмовані нею 

наслідки в системі правового забезпечення сфери господарювання. Перші наукові 

читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни: Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 жовтня 2021 р.). Київ: 

Талком, 2021. С. 84-88 (0,4 друк. арк.) 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 



Публікації у наукометричній базі даних Scopus: 

1. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in 

Ukraine in the conditions of European integration (2020) Georgian medical news, (309), 

pp. 172-176 (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

2. Oksana M. Vinnyk, Dmytro V. Zadykhaylo, Olena M. Honcharenko, Olga V. 

Shapovalova and Nino B. Patsuriia. Honcharenko. Economic and Legal Policy of the 

State in the Field of Digital Economy. International Journal of Criminology and 

Sociology. №10.  рр. 383-392. (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

Публікації у наукометричній базі даних Index Copernicus: 

Задихайло Д.В. Господарсько-правова парадигма регулювання економічних 

відносин: безальтернативність феномену.  Теорія і практика правознавства. Том 

2. № 20 (2021). (0,7 друк. арк.) 

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

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

Член експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань 

проведення експертизи дисертацій з юридичних наук. 

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 доктора юридичних наук: 

1.        Відгук на автореферат дисертації, підготовленої Нагнибідою 

Володимиром Івановичем на тему «Теоретичні засади правозастосування у 

міжнародному комерційному арбітражі» та поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 

господарське процесуальне право 

2. Відгук на автореферат дисертації Чайковської Валентини 

Володимирівни на тему «Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні в умовах міжнародної економічної інтеграції», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарсько-процесуальне право; 12.00.11 – міжнародне 

право 

3. Відгук на автореферат дисертації М.О. Тимошенка на тему «Правове 

регулювання господарської діяльності закладів вищої освіти: теорія і практика», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право 

Під керівництвом було захищено 1 дисертація на здобуття ступеня доктора 

юридичних наук: 



- ас. Остапенко Юлія Ігорівна «Розвиток господарського законодавства 

України: систематизація та вимога змістовної модернізації», захист відбувся  20 

вересня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Окрім цього, під керівництвом Задихайла Д.В. було захищено 3 дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії у галузі право: 

- аспірант кафедри Лавренюк Тетяна Анатоліївна «Принципи 

господарського права: інструментальний аспект»,  науковий керівник: доктор 

юридичних наук, професор Задихайло Дмитро Вітольдович, захист відбувся 29 

червня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.026 створена 

для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

- аспірант кафедри Мазалова Айше Османівна «Публічно-приватне 

партнерство в сучасних економічних умовах (господарсько-правовий аспект)»,  

науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Задихайло Дмитро 

Вітольдович, захист відбувся 19 жовтня 2021 року на засіданні спеціалізованої 

вченої ради ДФ 64.086.026 створена для проведення разового захисту дисертації 

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 

081 «Право». 

- аспірант кафедри Менів Ярослава Олександрівна «Особливості 

правового забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в 

України»,  науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Задихайло 

Дмитро Вітольдович, захист відбувся 19 жовтня 2021 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.026 створена для проведення разового 

захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «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 на госпрозрахунковій основі.

 Участь не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

Не отримував.  

 

   ____________ Дмитро  ЗАДИХАЙЛО 

 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від  

03 грудня 2021 р.                             



 


