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1. Задихайло Дмитро Дмитрович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Особливості складу правовідносин в системі господарювання «зеленої» 

економіки» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті: 4 (1,1 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  2 (0,4 друк. арк.) 

Всього: 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Наукові статті: 

1. Задихайло Д. Д., Рудік А. Р. Порівняльний аналіз правового 

забезпечення функціонування зеленої економіки у зарубіжних країнах. Slovak 

international scientific journal. 2020. № 46. С. 71-75 (особистий внесок автора 

– 0,28 друк. арк.).  

2. Задихайло Д. Д., Рутвян К. О. Екологічні інновації в системі зеленої 

економіки (правовий аспект). Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія «Юридичні науки». 2020. № 10 (32). С. 60-66 (особистий внесок 

автора – 0,35 друк. арк.). 

3. Задихайло Д. Д., Лешко О. Д. Екологічне господарювання як 

комплексний об’єкт правового регулювання. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2020. № 11 (33). URL: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16068993774349.pdf (особистий 

внесок автора – 0,35 друк. арк.). 

4. Задихайло Д. Д., Ритова В. О., Хоменко А. В. «Зелена» енергетика в 

системі шляхів вирішення екологічних проблем суспільства (правовий 

аспект). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 221-225. 

(особистий внесок автора – 0,12 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Задихайло Д. Д. До питання ефективності політико-правових 

документів держави в екологічній сфері. Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 

2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 

104-107. (0,2 друк. арк.). 

2. Задихайло Д. Д. Правові засоби та режими забезпечення 

екологічних інтересів в сфері господарювання. Другі наукові читання 



пам’яті академіка В. К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.) / наук. ред. В. 

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

України». 2020. С. 220-223 (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Рушійною силою «зеленої» економіки є екологічне господарювання та 

екологічні інновації. Однак, досі українським законодавцем не приділено 

уваги цим двом явищам. Екологічне господарювання як шлях швидкого та 

ефективного втілення «зеленої» економіки в України все ще залишається 

поза увагою, та потребує законодавчого закріплення як специфічний вид 

господарювання. А необхідність впровадження екологічних інновацій лише 

декларативно проголошена в Законі України «Про основні засади (стратегія) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», однак не 

передбаченого ані визначення даного поняття на законодавчому рівні, ані 

жодних економічних стимулів їхнього запровадження на рівні закону. Шлях 

вирішення цієї законодавчої прогалини вбачаємо у передбачені податкових 

пільг для підприємств, що впроваджують екологічні інновації, у Законі «Про 

інноваційну діяльність», в більш детальному розроблені податкових пільг 

для підприємств, що запроваджують екологічні інновації або ж розробленні 

окремого режиму оподаткування для суб’єктів, які здійснюють екологічне 

господарювання. 

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. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України 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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України 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). 

 Всеукраїнські: 2 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові  

проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної 

земельної реформи», м. Харків, 22 травня 2020 р. 

2. Другі наукові читання пам’яті академіка В. К. Мамутова, м. Київ, 3 

липня 2020 р. 

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

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

друкованих аркушів. 

Наукові статті: 

1. Задихайло Д. Д., Рудік А. Р. Порівняльний аналіз правового 

забезпечення функціонування зеленої економіки у зарубіжних країнах. Slovak 

international scientific journal. 2020. № 46. С. 71-75 (особистий внесок автора 

– 0,28 друк. арк.).  

2. Задихайло Д. Д., Рутвян К. О. Екологічні інновації в системі зеленої 

економіки (правовий аспект). Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія «Юридичні науки». 2020. № 10 (32). С. 60-66 (особистий внесок 

автора – 0,35 друк. арк.). 

3. Задихайло Д. Д., Лешко О. Д. Екологічне господарювання як 

комплексний об’єкт правового регулювання. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2020. № 11 (33). URL: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16068993774349.pdf (особистий 

внесок автора – 0,35 друк. арк.). 

4. Задихайло Д. Д., Ритова В. О., Хоменко А. В. «Зелена» енергетика в 

системі шляхів вирішення екологічних проблем суспільства (правовий 

аспект). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 221-225. 

(особистий внесок автора – 0,12 друк. арк.). 



Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Задихайло Д. Д. До питання ефективності політико-правових 

документів держави в екологічній сфері. Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 

2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 

104-107. (0,2 друк. арк.). 

2. Задихайло Д. Д. Правові засоби та режими забезпечення 

екологічних інтересів в сфері господарювання. Другі наукові читання 

пам’яті академіка В. К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.) / наук. ред. В. 

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

України». 2020. С. 220-223 (0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science. Публікації у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science відсутні. 

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 на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Подяки, нагороди не отримував. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

Звіт склав                                                                            Д. Д. Задихайло 
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