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1. Шеховцов Володимир Володимирович 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри екологічного права. 

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

«Підстави обмеження та припинення користування об’єктами тваринного світу 

України» (1,5 друк. арк.). 

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

«Підстави обмеження та припинення користування об’єктами тваринного 

світу України». 

 Наукові статті – 2 (електронні науково-практичні фахові видання, 1,4 

друк. арк.); 
 Тези наукових доповідей та повідомлень – 1 (0,6 друк. арк.);  

 Всього: 2 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. Шеховцов В. В. Міжнародно-правова охорона тваринного світу: регіональний 

контекст // В. В. Шеховцов // The Journal of Eastern European Law / The Journal of 

Eastern European Law. – 2016. - № 27. – С. 113-121. (0,7 друк. арк.).  

2. Шеховцов В. В. Підстави виникнення права власності на об’єкти тваринного 

світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури 

[Електронний ресурс] // В. В. Шеховцов // Теорія і практика правознавства : 

електронне видання. – 2016. – Вип. 2(2016). (надано до редакції; 0,7 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Шеховцов В. В., Беренов Д. К. Проблеми адаптації українського законодавства 

до законодавства Європейського Союзу / Шеховцов В. В., Беренов Д. К. // 

Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 20-21 травня 2016 року). – Херсон : Видавничий 

дім «Гельветика», 2016. – С. 7-20. (виконано одноосібно – 0,4 друк. арк.); 

2. Шеховцов В. В. Щодо підстав виникнення права власності на об’єкти 

аквакультури / В. В. Шеховцов // Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: 

матер. «круглого столу» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. (надано до 

редакції; 0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Досліджено підстави обмеження та припинення користування об’єктами 

тваринного світу України, проаналізовано проблеми адаптації українського 

законодавства до законодавства Європейського Союзу. Розглянуто особливості 

міжнародно-правової охорони тваринного світу у регіональному контексті. 

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. 

 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: 2  

1. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 

європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 

Національна академія правових наук України, м. Харків, 19-20 травня 2016 р. 

2. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та 

перспективи», м. Київ, 20-21 травня 2016 року. 

Всеукраїнські:1 

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

земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 2 грудня 2016 р.  



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. Шеховцов В. В. Міжнародно-правова охорона тваринного світу: регіональний 

контекст // В. В. Шеховцов // The Journal of Eastern European Law / The Journal of 

Eastern European Law. – 2016. - № 27. – С. 113-121. (0,7 друк. арк.); 

2. Шеховцов В. В. Підстави виникнення права власності на об’єкти тваринного 

світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури 

[Електронний ресурс] // В. В. Шеховцов // Теорія і практика правознавства : 

електронне видання. – 2016. – Вип. 2(2016). (надано до редакції; 0,7 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Шеховцов В. В., Беренов Д. К. Проблеми адаптації українського законодавства 

до законодавства Європейського Союзу // Шеховцов В. В., Беренов Д. К. // 

Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 20-21 травня 2016 року). – Херсон : Видавничий 

дім «Гельветика», 2016. – С. 7-20. (виконано одноосібно – 0,4 друк. арк.); 

2. Шеховцов В. В. Щодо підстав виникнення права власності на об’єкти 

аквакультури / В. В. Шеховцов // Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: 

матер. «круглого столу» (м. Харків, 2 грудня 2016 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. (надано до 

редакції; 0,2 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) 

Наукові статті: 

1. Шеховцов В. В. Підстави виникнення права власності на об’єкти тваринного 

світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури 

[Електронний ресурс] // В. В. Шеховцов // Теорія і практика правознавства : 

електронне видання. – 2016. – Вип. 2(2016).  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. (надано до редакції; 0,7 друк. арк.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  

 Не є членом редакційних колегій видань 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  
 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  
 Не був 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 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.  

 Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № ___ від «__» ____________2016 р. 

 

 

Звіт склав                           В. В. Шеховцов 

 


