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1. Задихайло Дмитро Дмитрович 

2. Кандидат юридичних наук, асистент  

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

«Створення правового забезпечення механізму функціонування 

правовідносин екологічного господарювання» (1 друк. арк.). 

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

Наукові статті: 2 (0,8 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  1 (0,2 друк. арк.) 

Всього: 1 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. T. I. Shvydka, Yu. I. Ostapenko, D. D. Zadykhaylo, R. V. Vaksman,      

S. V. Stankevych, M. V. Matsyura Ecological management in economic relations: 

the problem of legislative support. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Iss. 11 (3). 

Р. 60-64. DOI: 10.15421/2021_142 URL: 

https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-

relations-the-problem-of-legislative-support.pdf (особистий внесок автора – 0,4 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

2. Задихайло Д. Д., Рижкова Ю. А., Більченко А. Г. Екологічне 

підприємництво та перспективні сфери його застосування (правовий аспект). 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 52-68 (особистий 

внесок автора – 0,4 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Задихайло Д. Д. Екологічне господарювання як міжгалузевий 

інститут законодавства України. Ефективність регулювання екологічних, 

природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, 

інституції, сучасні інформаційні технології: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф. до 30-річчя Земельного кодексу України (м. Київ, 12 листопада 2021 р.) 

Київ. 2021. С. 64-68 (0,2 друк. арк.). 

2.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Враховуючи фактично повну відсутність законодавчої врегульованості 

екологічного господарювання як специфічного різновиду господарської 

діяльності поставлено питання створення механізму функціонування 

відповідних правовідносин. Законодавчого забезпечення потребує 

дефінітивне визначення екологічного господарювання, його різновидів за 

цілою низкою критеріїв та кваліфікаційних вимог. Визначено, що екологічне 
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господарювання потребує створення спеціального правового режиму власної 

реалізації. 

Особливого значення для ефективності зазначеного механізму має 

оптимальність підбору правових засобів стимулювання екологічного 

господарювання та розроблення адресної правової політики в сфері 

державного менеджменту.  

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). 

Міжнародна: 1 

1. V Харківський міжнародний форум, м. Харків, 20-24 вересня 2021 

р., панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

Всеукраїнські: 1 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція до 30-річчя 

Земельного кодексу України «Ефективність регулювання екологічних, 

природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, 

інституції, сучасні інформаційні технології», м. Київ, 12 листопада 2021 р. 

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

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

друкованих аркушів. 

Наукові статті: 

1. T. I. Shvydka, Yu. I. Ostapenko, D. D. Zadykhaylo, R. V. Vaksman,      

S. V. Stankevych, M. V. Matsyura Ecological management in economic relations: 

the problem of legislative support. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Iss. 11 (3). 

Р. 60-64. DOI: 10.15421/2021_142 URL: 

https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-

relations-the-problem-of-legislative-support.pdf (особистий внесок автора – 0,4 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

2. Задихайло Д. Д., Рижкова Ю. А., Більченко А. Г. Екологічне 

підприємництво та перспективні сфери його застосування (правовий аспект). 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 52-68 (особистий 

внесок автора – 0,4 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Задихайло Д. Д. Екологічне господарювання як міжгалузевий 

інститут законодавства України. Ефективність регулювання екологічних, 

природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, 

інституції, сучасні інформаційні технології: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф. до 30-річчя Земельного кодексу України (м. Київ, 12 листопада 2021 р.) 

Київ. 2021. С. 64-68 (0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science: 

1. T. I. Shvydka, Yu. I. Ostapenko, D. D. Zadykhaylo, R. V. Vaksman,      S. 

V. Stankevych, M. V. Matsyura Ecological management in economic relations: the 

problem of legislative support. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Iss. 11 (3). Р. 

60-64. DOI: 10.15421/2021_142 URL: 

https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-

relations-the-problem-of-legislative-support.pdf (особистий внесок автора – 0,4 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах. Публікації у інших наукометричних базах відсутні. 
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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 № 5 від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                            Д. Д. Задихайло 
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