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1. Задихайло Дмитро Дмитрович.
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Правова  актуалізація  екологічного  господарювання  в  законодавстві
України» (1,5 друк. арк.).
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Підручник – 1 (0,5 друк. арк.).
Наукові статті: 1 (0,5 друк. арк.).
Тези наукових доповідей та повідомлень – 7 (1,4 друк. арк.).
Всього: 2,4 друк. арк.

4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,
підручника,  навчального  посібника,  наукові  статті,  тези  наукових
доповідей та повідомлень та ін.).

Підручник:
1. Екологічне право: підручник / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К.

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 435-446 (0,5 друк.
арк.).

Наукові статті:
1.  Задихайло Д.  Д.  Аналіз  основних положень Закону України «Про

державно-приватне  партнерство»  у  контексті  здійснення  економічної
реформи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб.
наук.  праць.  2018.  Вип.  3(26)/2018.  С.  443-452  (0,5  друк.  арк.).  Стаття
проіндексована у Web of Science Core Collection.

Тези наукових доповідей та повідомлень:
1. Задихайло Д. Д. Проблема екологічного господарювання в системі

правової  політики  держави.  Забезпечення  прав  в  аграрних,  земельних,
екологічних та природоресурсних відносинах: збірник матеріалів четвертого
зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року) / відп.
ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса:
Гельветика, 2019. С. 107-110 (0,2 друк. арк.).

2. Задихайло Д.  Д. До проблем екологізації  господарського права та
законодавства.  Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні
та  практичні  аспекти  в  умовах  сталого  розвитку:  зб.  матеріалів
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (м. Київ,  29  листопада
2019 р.).  Наук.  ред.  В. А. Устименко.  Київ:  НАН України.  Ін-т  економіко-
правових досліджень, 2019.  С. 170-174 (0,2 друк. арк.).

3. Задихайло Д. Д. Екологічне інноваційне господарювання в механізмі
забезпечення  сталого  розвитку.   Актуальні  проблеми  екологічного,
земельного  та  аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах :  матеріали



"кругл.  столу",  присвяч.  90-річчю з  дня  народж.  В.  К.  Попова  (Харків,  1
берез. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого,
НАПрН України. - Харків : Право, 2019. С. 111-114 (0,2 друк. арк.).

4.  Задихайло  Д.  Д.  Окремі  питання  формування  міжгалузевого
комплексу еколого-господарського законодавства. Завдання  господарсько-
правової  політики  держави  в  умовах  четвертої  промислової  революції:
матеріали круглого столу,  м.  Харків,  20 березня  2019 р.  /   редкол.:  А.  П.
Гетьман,  Д.  В.  Задихайло,  Ю.  І.  Остапенко,  Т.  І.  Швидка;  НЮУ  імені
Ярослава Мудрого. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С. 50-53 (0,2 друк. арк.).

5.  Задихайло Д.  Д.  Конвергенція  екологічної  та  економічної  політик
держави:  інституціалізація  правового  механізму  та  його  засобів.  Еколого-
правовий статус людини і громадянин: ретроспективний та перспективний
погляди:  зб.  матеріалів  міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.
Київ,  31  травня  2019  року)  /  Київський  національний  університет  імені
Тараса  Шевченка,  Інститут  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН
України; за заг. ред. Краснової, М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв
А.В. 2019. С.129-132  (0,2 друк. арк.).

6.  Задихайло  Д.  Д.  Екологізація  політики  держави  в  сфері
господарювання: удосконалення суспільних інтересів.  Юридична осінь 2019
року: зб.  тез  доп.  та  наук.  повідомл.  учасн.  всеукр.  наук.-практ.  конф.
молодих учен.,  29 листопада 2019 р. /  за заг.  ред.  А. П. Гетьмана. Х.:  Нац.
юрид.  ун-т імені  Ярослава  Мудрого,  2019.  (надано до редакції) (0,2 друк.
арк.).

7. Zadykhaylo D. D. Impact of venture capital on innovative activities in
Ukraine.  Proceedings  of  the  Fourth  International  Conference  of  European
Academy of Science. January 20-30, 2019, Bonn, Germany. P. 140-142 (0,2 друк.
арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Процес  конвергенції  екологічної  і  економічної  політики  держави
отримав розуміння та певну реалізацію на рівні державних стратегій, зокрема
її  екологічної  політики.  Визначено,  що  аналогічні  документи  економічної
політики  держави,  як  правило,  не  інтегрують  до  свого  змісту  екологічну
складову, що було б наступним принципово важливим кроком екологізації
сфери господарювання. А така екологічна складова має стати обов’язковим і
синтетичним елементом будь-якої програми економічного розвитку в умовах
сучасної екологічної кризи. 

Не  менш  важливою  є  проблема  подальшої  правової  кваліфікації,
деталізації  та  забезпеченості  правовими  механізмами  реалізації  вже
закріплених  у  законах  України  понять-засобів,  таких  як  «екологічне
підприємництво»  або  «екологічні  інновації»,  «зелена  економіка»,  «зелені
інвестиції»  тощо.  Положення будь-яких  державних стратегій  можуть бути
реалізованими тільки за рахунок потужної інструментальної забезпеченості
відповідних суспільних відносин в актах поточного законодавства України.
5.  Участь  у  розробці  законопроектів  та  проектів  інших  нормативних
актів.



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

приймалася.
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів
та інших нормативно-правових актів.

Рецензування  (підготовка  експертних  висновків)  проектів  законів  та
інших нормативно-правових актів не здійснювалося.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України  не
проводилася.
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.

Робота  консультантом  інших  вищих  та  державних  органів  влади  не
проводилася.
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  проектів постанов Пленуму Верховного Суду
України та їх рецензування.

Участь  у  розробці  проектів  постанов  Пленуму  Верховного  Суду
України та у їх рецензуванні не приймалася.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були.
6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.

Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян не готувалися.
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  входжу 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).

Міжнародні: 3
1.  Fourth International Conference of European Academy of Science

«Proceedings  of  the  Fourth  International  Conference  of  European  Academy of
Science», м. Бонн, Німеччина, 20-31 січня 2019 р.

2.  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Еколого-правовий
статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди»,
м. Київ, 31 травня 2019 року.



3.  Міжнародна  науково-практична  конференція:  «Четверте  зібрання
фахівців  споріднених  кафедр  «Забезпечення  прав  в  аграрних,  земельних,
екологічних  та  природоресурсних  відносинах»,  м.  Одеса,  6-9  червня  2019
року.

Всеукраїнські: 5
1.  Круглий  стіл  «Перші  наукові  читання  пам’яті  академіка  В.  К.

Мамутова», м. Київ, 8 лютого 2019 року.
2.  Круглий  стіл  «Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та

аграрного законодавства  в сучасних умовах»,  присвячений 90-річчю з  дня
народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова, м.
Харків, 1 березня 2019 р. 

3.  Круглий стіл «Завдання господарсько-правової політики держави в
умовах четвертої промислової революції», 20 березня 2019 р., м. Харків.

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єкти екологічного
і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого
розвитку», м. Київ, 29 листопада 2019 р.

5.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  молодих  учених
«Юридична осінь 2019 року», м. Харків, 29 листопада 2019 р.
9. Видавнича діяльність (монографії,  статті,  навчальні посібники, тези
та  ін.)  дати  перелік  надрукованих  у  2019  р.  робіт,  їх  обсяг,  кількість
друкованих аркушів.

Підручник:
1. Екологічне право: підручник / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К.

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 435-446 (0,5 друк.
арк.).

Наукові статті:
1.  Задихайло Д.  Д.  Аналіз  основних положень Закону України «Про

державно-приватне  партнерство»  у  контексті  здійснення  економічної
реформи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб.
наук.  праць.  2018.  Вип.  3(26)/2018.  С.  443-452  (0,5  друк.  арк.).  Стаття
проіндексована у Web of Science Core Collection.

Тези наукових доповідей та повідомлень:
1. Задихайло Д. Д. Проблема екологічного господарювання в системі

правової  політики  держави.  Забезпечення  прав  в  аграрних,  земельних,
екологічних та природоресурсних відносинах: збірник матеріалів четвертого
зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року) / відп.
ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса:
Гельветика, 2019. С. 107-110 (0,2 друк. арк.).

2. Задихайло Д.  Д. До проблем екологізації  господарського права та
законодавства.  Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні
та  практичні  аспекти  в  умовах  сталого  розвитку:  зб.  матеріалів
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (м. Київ,  29  листопада
2019 р.).  Наук.  ред.  В. А. Устименко.  Київ:  НАН України.  Ін-т  економіко-
правових досліджень, 2019.  С. 170-174 (0,2 друк. арк.).



3. Задихайло Д. Д. Екологічне інноваційне господарювання в механізмі
забезпечення  сталого  розвитку.   Актуальні  проблеми  екологічного,
земельного  та  аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах :  матеріали
"кругл.  столу",  присвяч.  90-річчю з  дня  народж.  В.  К.  Попова  (Харків,  1
берез. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого,
НАПрН України. - Харків : Право, 2019. С. 111-114 (0,2 друк. арк.).

4.  Задихайло  Д.  Д.  Окремі  питання  формування  міжгалузевого
комплексу еколого-господарського законодавства. Завдання  господарсько-
правової  політики  держави  в  умовах  четвертої  промислової  революції:
матеріали круглого столу,  м.  Харків,  20 березня  2019 р.  /   редкол.:  А.  П.
Гетьман,  Д.  В.  Задихайло,  Ю.  І.  Остапенко,  Т.  І.  Швидка;  НЮУ  імені
Ярослава Мудрого. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С. 50-53 (0,2 друк. арк.).

5.  Задихайло Д.  Д.  Конвергенція  екологічної  та  економічної  політик
держави:  інституціалізація  правового  механізму  та  його  засобів.  Еколого-
правовий статус людини і громадянин: ретроспективний та перспективний
погляди:  зб.  матеріалів  міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.
Київ,  31  травня  2019  року)  /  Київський  національний  університет  імені
Тараса  Шевченка,  Інститут  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН
України; за заг. ред. Краснової, М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв
А.В. 2019. С.129-132  (0,2 друк. арк.).

6.  Задихайло  Д.  Д.  Екологізація  політики  держави  в  сфері
господарювання: удосконалення суспільних інтересів.  Юридична осінь 2019
року: зб.  тез  доп.  та  наук.  повідомл.  учасн.  всеукр.  наук.-практ.  конф.
молодих учен.,  29 листопада 2019 р. /  за заг.  ред.  А. П. Гетьмана. Х.:  Нац.
юрид.  ун-т імені  Ярослава  Мудрого,  2019.  (надано до редакції) (0,2 друк.
арк.).

7.  Zadykhaylo D. D. Impact of venture capital on innovative activities in
Ukraine.  Proceedings  of  the  Fourth  International  Conference  of  European
Academy of Science. January 20-30, 2019, Bonn, Germany. P. 140-142 (0,2 друк.
арк.).
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних
базах даних Scopus, Web of Science. 

1.  Задихайло Д.  Д.  Аналіз  основних положень Закону України «Про
державно-приватне  партнерство»  у  контексті  здійснення  економічної
реформи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб.
наук.  праць.  2018.  Вип.  3(26)/2018.  С.  443-452.  Стаття проіндексована у
Web of Science Core Collection.
9.2.  Вказати  публікації,  з  зазначенням  вихідних  даних,  у  інших
наукометричних базах. Публікації у інших наукометричних базах відсутні.
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

Не є членом редакційної колегії.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.

Не є членом спеціалізованих вчених рад.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Опонентом дисертаційних захистів не був.



13.  Підготовка  відгуків  на  дисертації  (рецензії),  автореферати  окремо
докторські, окремо кандидатські.

Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались.
14.  Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну
назву стипендії/премії).

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був.
15. Співробітництво з закордонними організаціями.

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.

Участь  у  наукових  заходах  спільних  з  облдержадміністрацією  не
приймалась.
17.  Участь  у  наукових  дослідженнях  Науково-дослідного  інституту
правознавства та Науково-дослідного сектору.

Участь  у  наукових  дослідженнях  Науково-дослідного  інституту
правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.

Подяки, нагороди не отримував.

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри
(протокол № 4 від 5 грудня 2019 р.).

Звіт склав                                                                           Д. Д. Задихайло
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приватне  партнерство»  у  контексті  здійснення  економічної  реформи.
Фінансово-кредитна  діяльність:  проблеми  теорії  та  практики:  зб.  наук.
праць. 2018. Вип. 3(26)/2018. С. 443-452. 
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та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 435-446 (0,5 друк. арк.).
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Zadykhaylo D. D. Impact  of  venture capital  on innovative  activities  in Ukraine.
Proceedings  of  the  Fourth  International  Conference  of  European  Academy  of
Science. January 20-30, 2019, Bonn, Germany. P. 140-142 (0,2 друк. арк.).
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1.  Задихайло  Д.  Д.  Екологічне  інноваційне  господарювання  в  механізмі
забезпечення сталого розвитку.  Актуальні проблеми екологічного, земельного
та аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах :  матеріали  "кругл.  столу",
присвяч. 90-річчю з дня народж. В. К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / М-во
освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НАПрН України. -
Харків : Право, 2019. С. 111-114 (0,2 друк. арк.).
2.  Задихайло  Д.  Д.  Окремі  питання  формування  міжгалузевого  комплексу
еколого-господарського  законодавства.  Завдання  господарсько-правової
політики  держави  в  умовах  четвертої  промислової  революції:  матеріали
круглого столу, м. Харків, 20 березня 2019 р. /  редкол.: А. П. Гетьман, Д. В.
Задихайло, Ю. І. Остапенко, Т. І. Швидка; НЮУ імені Ярослава Мудрого. Х.:
ФОП Бровін О.В., 2019. С. 50-53 (0,2 друк. арк.).
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1. Задихайло Д. Д. Проблема екологічного господарювання в системі правової
політики держави.  Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та
природоресурсних  відносинах:  зб.  матер.  четвертого  зібрання  фахівців
споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року) / відп. ред. д. ю. н., доц.
Т. Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С.
107-110 (0,2 друк. арк.).
2. Задихайло  Д.  Д. До  проблем  екологізації  господарського  права  та
законодавства.  Об’єкти екологічного і  суміжних галузей права:  теоретичні
та  практичні  аспекти  в  умовах  сталого  розвитку:  зб.  матеріалів
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (м. Київ,  29  листопада
2019 р.).  Наук.  ред.  В. А. Устименко.  Київ:  НАН  України.  Ін-т  економіко-
правових досліджень, 2019.  С. 170-174 (0,2 друк. арк.).
3. Задихайло Д. Д. Конвергенція екологічної та економічної політик держави:
інституціалізація  правового  механізму  та  його  засобів.  Еколого-правовий
статус людини і  громадянин: ретроспективний та перспективний погляди:
зб. матер. між нар. науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019
року) / Київський національний університет ім Т. Шевченка, Інститут держави
і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН  України;  за  заг.  ред.  Краснової,  М.В.,
Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В. 2019. С.129-132  (0,2 друк. арк.).
4. Задихайло Д. Д.  Екологізація  політики держави в сфері  господарювання:
удосконалення суспільних інтересів. Юридична осінь 2019 року: зб. тез доп. та
наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен., 29 листопада
2019 р.  /  за  заг.  ред.  А. П. Гетьмана.  Х.:  Нац.  юрид.  ун-т  імені  Ярослава
Мудрого, 2019. (надано до редакції) (0,2 друк. арк.).
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