
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2016 РІК 

 

1. Черкашина Марина Костянтинівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права. 

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

 «Актуальні питання правового регулювання використання природних ресурсів» 

(1,5 друк. арк.) 

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

 «Актуальні питання правового регулювання використання природних ресурсів» 

 Наукові статті – 3 (2 фахових видання, 1 не фахове; 1,7 друк. арк.); 

 Тези наукових доповідей та повідомлень – 3 (0,7 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.). 

Наукові статті: 

1. Черкашина М. К. Проблеми правового регулювання використання водних 

джерел в Україні [Електронний ресурс] / М. К. Черкашина // Теорія і практика 

правознавства : електронне видання. – 2016. – Вип. 1(2016). – Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/64242.  (0,7 друк. арк.); 

2. Черкашина М. К. Правові проблеми державного управління у галузі 

використання та охорони водних джерел в Україні / М. К. Черкашина // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Право». – 

2016. – Вип. 21. – С. 123-128. (0,7 друк. арк.); 

3. Рассоха О. М., Черкашина Г. М., Черкашина М. К. До питання екологізації 

вищої освіти при підготовці фахівців у галузі хімічної технології / О. М. Рассоха, Г. 

М. Черкашина, М. К. Черкашина // Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»: за мат. міжн. наук.-практ. конфер.: 

«Наукова школа академіка І. А. Зязюна у його соратниках та учнях» – 2016. – Вип. 

45(49). – С. 200-208. (0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Черкашина М. К. Водне законодавство країн пострадянського простору в 

умовах європейської інтеграції / М. К. Черкашина // Перше зібрання фахівців 

споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики 

викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у 

вищих навчальних закладах України: зб. матеріалів зібрання, м. Одеса: 

Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра аграрного, 

земельного та екологічного права, 2016. – С. 233-235. (0,22 друк. арк.); 

2. Черкашина М. К. Основні напрями розвитку вищої освіти України / М. К. 

Черкашина // Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки : [тези 

доповідей та повідомлень учасників Х конференції педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого]. – Х. : Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 81-84.  (0,2 друк. арк.); 



3. Черкашина М. К. Правове регулювання охорони та використання водних 

джерел в Україні та країнах СНД: порівняльний аналіз / М. К. Черкашина // 

Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного 

права в умовах сталого розвитку України: зб. мат. круглого столу, м. Харків:  

Міністерство освіти і науки України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, 2016. (надано до 

редакції, 0,28 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проаналізовано та розкрито зміст правових понять: «вихід підземних вод», 

«водний об’єкт», сформульовано правове визначення поняття «водне джерело», 

встановлено місце водних джерел серед інших водних об’єктів водного фонду 

України, проаналізовано статус водного джерела як джерела питного 

водопостачання. Виявлено та досліджено проблеми правового регулювання 

використання водних джерел, зокрема, окреслено проблемні питання регламентації 

загального та спеціального користування водними джерелами. Досліджено правові 

проблеми здійснення функцій державного управління у галузі використання та 

охорони водних джерел та запропоновано основні заходи їх правової охорони. 

Аналіз правового регулювання використання та охорони водних джерел в 

країнах СНД та Україні свідчить про відсутність єдиного підходу до розуміння 

природи водного джерела, як окремого водного об’єкта. Проте, в національних 

законодавствах більшості країн СНД визначено правовий статус водних джерел та 

місце серед інших водних об’єктів, встановлено правила використання та охорони 

природних виходів підземних вод на земну поверхню. За результатами 

проведеного порівняльного аналізу, акцентовано увагу на питаннях, які 

потребують подальшого вивчення та вироблення шляхів  вдосконалення 

національного законодавства України. 

Стверджується, що в сучасних умовах важливим напрямом розвитку водного 

законодательства  пострадянських республік (України, Грузії, Республіки Білорусь 

та Молдова) є його адаптація до водного законодавства Європейського Союзу. Слід 

зазначити, що водне законодавство країн пострадянського простору доки в 

недостатньому ступені відбиває нові міжнародні практики і підходи. Отже, 

наявною є необхідність серйозної ревізії водного законодавства та його 

наближення до загальноприйнятих міжнародних підходів у питаннях управління й 

охорони вод і водних басейнів, а також адаптації до вимог європейських директив. 

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. 

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. 

1. Підготовка відповіді на запит Прокуратури Сумської області від 04.04.2016 № 

04/5-2995-15 щодо визначення «правомочності органів державної влади (а саме: 

Державної служби геології та надр України, Державної служби України з питань 

праці та Державної екологічної інспекції України) вчиняти певні дії. 

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: 

Міжнародні 1:  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. 

Зязюна у його соратниках та учнях»: Національна академія педагогічних наук 

України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут», 24-25 травня 2016 р., м. Харків. 

Всеукраїнські: 2  

1. «Перше зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних 

наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та 

природоресурсного права у вищих навчальних закладах України»: Національний 

університет «Одеська юридична академія», кафедра аграрного, земельного та 

екологічного права, 9-10 вересня 2016 р., м. Одеса. 

2. Круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, 

земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України»:  Міністерство 

освіти і науки України, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Національна академія правових наук України, 2 грудня 2016 р., м. 

Харків. 

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

дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Наукові статті: 

1. Черкашина М. К. Проблеми правового регулювання використання водних 

джерел в Україні [Електронний ресурс] / М. К. Черкашина // Теорія і практика 



правознавства : електронне видання. – 2016. – Вип. 1(2016). – Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/64242.  (0,7 друк. арк.); 

2. Черкашина М. К. Правові проблеми державного управління у галузі 

використання та охорони водних джерел в Україні / М. К. Черкашина // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Право». – 

2016. – Вип. 21. – С. 123-128. (0,7 друк. арк.); 

3. Рассоха О. М., Черкашина Г. М., Черкашина М. К. До питання екологізації 

вищої освіти при підготовці фахівців у галузі хімічної технології / О. М. Рассоха, Г. 

М. Черкашина, М. К. Черкашина // Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»: за мат. міжн. наук.-практ. конфер.: 

«Наукова школа академіка І. А. Зязюна у його соратниках та учнях» – 2016. – Вип. 

45(49). – С. 200-208. (0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Черкашина М. К. Водне законодавство країн пострадянського простору в 

умовах європейської інтеграції / М. К. Черкашина // Перше зібрання фахівців 

споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики 

викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у 

вищих навчальних закладах України: зб. матеріалів зібрання, м. Одеса: 

Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра аграрного, 

земельного та екологічного права, 2016. – С. 233-235. (0,22 друк. арк.); 

2. Черкашина М. К. Основні напрями розвитку вищої освіти України / М. К. 

Черкашина // Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки : [тези 

доповідей та повідомлень учасників Х конференції педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого]. – Х. : Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – С. 81-84.  (0,2 друк. арк.); 

3. Черкашина М. К. Правове регулювання охорони та використання водних 

джерел в Україні та країнах СНД: порівняльний аналіз / М. К. Черкашина // 

Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного 

права в умовах сталого розвитку України: зб. мат. круглого столу, м. Харків:  

Міністерство освіти і науки України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, 2016. (надано до 

редакції, 0,28 друк. арк.). 

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

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. (обов’язково зазначити науко 

метричну базу до якої належить публікація) 

1. Черкашина М. К. Проблеми правового регулювання використання водних 

джерел в Україні [Електронний ресурс] / М.К. Черкашина // Теорія і практика 

правознавства : електронне видання. – 2016. – Вип. 1(2016). – Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/64242. Видання індексується в Google Scholar, 

міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for 

the Analysis of Journals» (MIAR), Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, 

Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має 

повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на 

платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal 

Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої 

інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. (0,7 

друк. арк.). 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/64242
http://journals.uran.ua/


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. 

Не була опонентом дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Підготовка відгуків на автореферати не проводилася. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

 У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

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. 

У звітному році відзнаки чи нагороди отримані не були. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № ___ від «___» листопада 2016 р. 

 

 

Звіт склала            М. К. Черкашина  


