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Показник
ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи
ПІБ аспіранта (докторанта)
Рік вступу, № наказу про зарахування
Курс навчання
Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та
дата протоколу її затвердження
Освіта керівника за професійним спрямуванням
(найменування закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата
видачі)
Науковий ступінь кандидата наук, шифр і
найменування наукової спеціальності, тема
дисертації, номер атестату і дата видачі
Науковий ступінь доктора наук, шифр і
найменування наукової спеціальності, тема
дисертації, номер атестату і дата видачі
Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю)
присвоєно, номер диплома і дата видачі
Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та
Web of Science за напрямом дисертації.
Фахові наукові публікації керівника (статті,
монографії, посібники), що відповідають науковому
напряму дисертації аспіранта (докторанта) у
хронологічному порядку, починаючи з останніх.

Дані про керівника
Задихайло Олена Анатоліївна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри
державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу ХНПУ імені
Г.С.Сковороди
Алдохіна Людмила Миколаївна
15.09.2019, № 58 А від 13.09.2019 р.
3
«Організаційно-правові засади державного управління у сфері альтернативної
енергетики в Україні» №6 від 28.10.2019
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р.,
спеціальність правознавство, присвоєно кваліфікацію «юрист».
Диплом ХА №11957829
Науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Тема дисертації «Організація управління культурою в Україні (адміністративноправовий аспект)». Диплом кандидата наук ДК №039585 (Рішення президії Вищої
атестаційної комісії України від 15 лютого 2007 р.)

Вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного
права. Атестат доцента 12ДЦ №032338 від 26 вересня 2012 р.
Адміністративне право України (Загальна частина): навч. посіб./О.А.Задихайло. –
Х.: Право, 2019. – 314 с. вид. 3-е зі змінами і доповн.
Задихайло О.А Основні напрямки удосконалення державного управління у сфері
альтернативної енергетики в Україні /Збірник наукових праць Харківського

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, ПРАВО. 2021,
Вип. 34.
Задихайло О.А. Співвідношення понять «державне управління», «публічне
управління» та «публічне адміністрування» в категоріальному апараті
адміністративного права Збірник наукових праць Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, ПРАВО. 2020, Вип. 31. C. 4348
Задихайло О. А. Конфлікт інтересів на публічній службі: особливості правового
регулювання в Україні та зарубіжних країнах Порівняльно-аналітичне право
УжНУ, 2017. №6. С. 221-223. URL:dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2010
Задихайло О.А. Щодо проблеми визначення категорії «публічна служба» в
законодавстві України. Юридичний науковий електронний журнал. №6. 2016.
С.143-145 URL:dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1085
Задихайло О. А. Проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в
умовах інтеграції України до європейського правового простору Вісник
Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 2(2). С. 8084. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2015_2%282%29__15

12.

Участь керівника у конференціях, виступи та
опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках
наукового напряму аспіранта (докторанта) у
хронологічному порядку, починаючи з останніх

Задихайло О.А. Проблеми визначення поняття адміністративної відповідальності
в адміністративному праві України Порівняльно-аналітичне право УжНУ, 2014.
№8. С. 136-139. URL: pap.in.ua/8_2014/40.pdf
Задихайло О.А. Проблеми реалізації ст. 6 Європейської конвенції «Про захист
прав людини і основоположних свобод» при розгляді справ про адміністративні
правопорушення / Актуальні проблеми приватного та публічного права :
матеріали
ІІІ
Міжнародної
науково-практичної
інтернет-конференції
присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України,
академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,
доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року).
Харків, 2021, 333 с., С. 300-303

Задихайло О.А. До питання оновлення предмета адміністративного права
України. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з
дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної
кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук,
професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. 236 с., С. 227230
Задихайло О.А.
Зарубіжний досвід узгодження норм трудового та
адміністративного права при регулюванні проходження державної служби та
напрями його використання в Україні. «Актуальні проблеми трудового права та
права соціального забезпечення»: матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої 90-річчю члена-кореспондента НАПрН України,
академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,
д.ю.н., професора Процевського О.І, Харків, 2019, С. 464-467
Задихайло О.А. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією в Україні. Актуальні проблеми
запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції:
тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, м. Запоріжжя, 10–
11 квітня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 264 с. ,
С.72-75.
13.

14.
15.

Відомості про підвищення кваліфікації керівника в
рамках наукового напряму дисертації аспіранта
(докторанта) (найменування закладу, вид документа,
тема, дата видачі)
Найменування навчальних дисциплін, які закріплені
за викладачем (з кількістю лекційних годин).
Наукова активність викладача (номер пункту з
назвою пункту), згідно п. 38 «Види і результати
професійної діяльності особи за спеціальністю, яка
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності» Положення про ліцензійні умови

Адміністративне право (14); Адміністративний процес (14); Правове регулювання
публічної служби ( 20 ) Міжнародно-правовий захист прав людини (20);
38.1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях,
що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз,
зокрема Scopus, Web of Science Core Collection
Задихайло О.А. Щодо проблеми визначення категорії «публічна служба» в

провадження освітньої діяльності в редакції
постанови КМУ від 20.06.2021 № 347

законодавстві України. Юридичний науковий електронний журнал. №6. 2016.
С.143-145 URL:http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1085
Задихайло О. А. Конфлікт інтересів на публічній службі : особливості правового
регулювання в Україні та зарубіжних країнах Порівняльно-аналітичне право
УжНУ, 2017. №6. С. 221-223. URL:dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2010
Задихайло О.А. Актуальні проблеми фінансово-правової відповідальності в
Україні Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди, ПРАВО. 2018, Вип. 28. C. 85-90
URL:doi.org/10.5281/zenodo.1317446
Задихайло О.А. Актуальні проблеми викладання англійської мови професійного
спрямування студентам юридичних факультетів закладів вищої освіти/ Збірник
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди, ПРАВО. - 2018, Вип. 29. – с.140-146. URL:
doi.org/10.5281/zenodo.2640333
orcid.org/0000-0001-5259-4590$
Задихайло О.А. Співвідношення понять «державне управління», «публічне
управління» та «публічне адміністрування» в категоріальному апараті
адміністративного права Збірник наукових праць Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, ПРАВО. 2020, Вип. 31. C. 4348 DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.31.04
Задихайло О.А. Деякі проблеми застосування рішень Європейського суду з прав
людини в адміністративному судочинстві України / Збірник наукових праць
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
ПРАВО. 2021, Вип. 33, С. 15-22
38. 3. наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5
авторського аркуша на кожного співавтора)

Задихайло О.А. Адміністративне право України (Загальна частина) : навч. посіб. /
О. А. Задихайло. Вид. 3-тє, допов.– Харків : Право, 2019. 314 с.
URL://pravoizdat.com.ua/image/data/Files/700/3_Administrativne
%20pravo_zagalna_chastina_NP_3 2019_vnutri.pdf
38.11. наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти
(науковою установою)
Договір про наукове консультування ОНМЦПК (м. Харків) від 01 вересня 2017
р.р. (оригінал договору знаходиться на кафедрі державно-правових дисциплін,
кримінального права і процесу)
38.12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти
публікацій
Задихайло О.А. Проблеми реалізації статті 6 Європейської конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод при розгляді справ про адміністративні
правопорушення /Актуальні проблеми приватного та публічного права :
матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України,
академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України,
доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). –
Харків, 2021. – 333 с., С. 300-303
Задихайло О.А. До питання оновлення предмета адміністративного права
України /Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з
дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної
кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук,
професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). – Харків, 2020. – 236 с.,
С.227-230

Задихайло О. До питання викладання англійської мови професійного спрямування
студентам юридичних факультетів ВНЗ /Цивілізаційний поступ сучасної освіти і
науки: виклики, проблеми, перспективи: матеріали Х наук.-практ.конф. (15-16
квітня 2019 р., м. Харків)/ за заг. ред. проф. Ю.Д.Бойчука. Харків: Колегіум, 2019,
324 с., С. 82-83
Задихайло О.А. Зарубіжний досвід узгодження норм трудового та
адміністративного права при регулюванні проходження державної служби та
напрями його використання в Україні/ тези наукового повідомлення /Міжнародна
науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового права та права
соціального
забезпечення»:матеріали
Міжнародної
науково-практичної
конференції., м. Харків, 5 квітня 2019 р. – 508 с. – С.464-467
Задихайло О.А. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією в Україні. Актуальні проблеми
запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції:
тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, м. Запоріжжя, 10–
11 квітня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. 264 с. ,
С.72-75.
38.14. .... керівництво постійно діючим студентським науковим
гуртком/проблемною групою
Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком з
адміністративного права і процесу
38. 19. діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або
громадських об’єднаннях
Членкиня Харківської обласної організації Союзу юристів України (видане
посвідчення №1151)
38.20 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім
педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)
Робота на посаді провідного юрисконсульта Харківського обласного навчально-

методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів з
14.07.2000 р. по 30.08.2007 р. (підтверджено довідкою від 27.01.2020 р., оригінал
якої знаходиться на кафедрі державно-правових дисциплін, міжнародного права і
права Європейського Союзу)
16.

17.

18.

Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність
наукового керівника з теми дисертації (наприклад:
виконання держбюджетних наукових тем, участь у
грантових проектах, міжнародне співробітництво та
проекти, практична діяльність тощо).
Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична
частина, на стадії оформлення, підготовка до
подання, подано до спеціалізованої вченої ради
тощо) (для аспірантів 4 курсу)
ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників
ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача
(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях
України + не менше однієї статті у виданнях баз
Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу)

