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

«Загальнотеоретичні засади екосистемного підходу в правовому регулюванні 

екологічних відносин в Україні»  

 Тези наукових доповідей та повідомлень – 8 (2,2 друк. арк.); 

 Всього: 2,2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід: поняття, принципи та практичні 

рекомендації / Є. П. Суєтнов // Наук.-практ. конф. «Екологічна та техногенна 

безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових 

та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)» (3-7 

жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, 2016. (надано до редакції, 0,35 друк. арк.); 

2. Суєтнов Є. П. Поняття та принципи екосистемного підходу / Є. П. Суєтнов 

// Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті 

осінні юридичні читання», 21–22 жовтня 2016 р.: у 2–х ч. – Ч. 2. – Хмельницький: 

Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. – С. 51-52. 

(0,25 друк. арк.); 

3. Суєтнов Є. П. Конвенція про біологічне різноманіття як передумова 

розроблення екосистемного підходу на міжнародно-правовому рівні / Є. П. 

Суєтнов // Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу : матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого 

столу, 28 жовт. 2016 р. м. Дніпро / ред. кол.: В. І. Андрейцев [та ін.] ; М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. – Дніпро: 

НГУ, 2016. – С. 143-148. (0,35 друк. арк.); 

4. Суєтнов Є. П. Правові засади збереження природних екосистем в Україні / 

Є. П. Суєтнов // Соціолого-правові, політичні, економічні та екологічні складові 

забезпечення сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні 

та прикладні проблеми розвитку екологічного права і правової охорони довкілля : 

Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2016 р., м. Київ) (надано до редакції, 0,25 

друк. арк.); 
5. Суєтнов Є. П. Впровадження екосистемного підходу як пріоритетний 

напрям правового регулювання екологічних відносин в Україні / Є. П. Суєтнов // 

Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2016 р., м. 

Львів) за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – Львів, 2016. – С. 210-213 (0,3 друк. арк.); 



6. Суєтнов Є. П. Практичні рекомендації щодо застосування екосистемного 

підходу / Є. П. Суєтнов // Юридична осінь 2016 року: Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих учен. (м. Харків, 15 листопада 2016 р.). – Харків, 2016. (надано до 

редакції, 0,25 друк. арк.); 

7. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід у рішеннях нарад Конференції сторін 

Конвенції про біологічне різноманіття / Є. П. Суєтнов // Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних 

інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. (надано 

до редакції, 0,25 друк. арк.); 

8. Суєтнов Є. П. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання 

екосистемного підходу / Є. П. Суєтнов // 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. 

– розглянуто поняття, типи, функції та значення природних екологічних 

систем, їх міжнародне та національне законодавче регулювання. Обґрунтовано 

важливість збереження та відновлення природних екосистем на території нашої 

держави; 

– досліджено поняття, сутність та історико-правові засади закріплення 

екосистемного підходу в правовому регулюванні екологічних відносин. З’ясовано, 

що його теоретичне та практичне значення полягає в тому, що він зумовлює 

ефективнішу дію екологічного права, досягнення його цілей щодо підтримання 

екологічної рівноваги та відновлення сприятливого стану навколишнього 

природного середовища. Разом із тим ефективність самого підходу залежить від 

сформованого в законодавстві правового механізму його реалізації, а тому одним із 

головних напрямів сучасної політики України у сфері охорони довкілля має бути 

широке і послідовне впровадження екосистемного підходу у вітчизняне екологічне 

законодавство; 

– проаналізовано положення Конвенції про біологічне різноманіття як 

передумови розроблення екосистемного підходу, а також прийняте на п’ятій нараді 

Конференції Сторін Конвенції (м. Найробі (Кенія), 15–26 травня 2000 р.) рішення 

V/6 «Екосистемний підхід», у додатку до якого є опис екосистемного підходу 

(розділ «А»), перелік його принципів (розділ «В») та практичні рекомендації щодо 

його застосування (розділ «С»). Зроблено висновок про те, що пріоритетним 

напрямом подальшого розвитку правового регулювання екологічних відносин в 

нашій державі має стати впровадження принципів і практичних рекомендацій щодо 

застосування екосистемного підходу, вироблених у вказаному рішенні. 

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. 

Узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалося. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Читання лекцій практичним працівникам не проводилось. 

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 04.07.2016 

року № 17-3075-15 щодо надання роз’яснень з приводу незаконного видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. 

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: 6 

1. Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічна та техногенна безпека населених 

пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових 

відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)» (3–7 жовтня 2016 р., м. 

Харків). 

2. 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. 

3. Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (21–22 жовтня 

2016 р., м. Хмельницький). 

4. Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціолого-правові, політичні, економічні та 

екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини: 

теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного права і 

правової охорони довкілля» (7 листопада 2016 р., м. Київ). 

5. Міжнар. наук.-практ. конф. «Еволюція правового регулювання земельних, 

аграрних та екологічних відносин» (18 листопада 2016 р., м. Львів).  

6. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку права і держави в 

умовах міжнародних інтеграційних процесів» (25 листопада 2016 р., м. Дніпро). 



Всеукраїнські: 3 

1. Всеукр. наук.-практ. круглий стіл «Актуальні проблеми конвергенції 

екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (28 

жовтня 2016 р., м. Дніпро). 

2. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен. «Юридична осінь 2016 року» (15 

листопада 2016 р., м. Харків). 

3. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного 

права в умовах сталого розвитку України: «Круглий стіл» (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. 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід: поняття, принципи та практичні 

рекомендації / Є. П. Суєтнов // Наук.-практ. конф. «Екологічна та техногенна 

безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових 

та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)» (3-7 

жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, 2016. (надано до редакції, 0,35 друк. арк.); 

2. Суєтнов Є. П. Поняття та принципи екосистемного підходу / Є. П. Суєтнов 

// Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті 

осінні юридичні читання», 21–22 жовтня 2016 р.: у 2–х ч. – Ч. 2. – Хмельницький: 

Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. – С. 51-52. 

(0,25 друк. арк.); 

3. Суєтнов Є. П. Конвенція про біологічне різноманіття як передумова 

розроблення екосистемного підходу на міжнародно-правовому рівні / Є. П. 

Суєтнов // Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу : матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого 

столу, 28 жовт. 2016 р. м. Дніпро / ред. кол.: В. І. Андрейцев [та ін.] ; М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. – Дніпро: 

НГУ, 2016. – С. 143-148. (0,35 друк. арк.); 

4. Суєтнов Є. П. Правові засади збереження природних екосистем в Україні / 

Є. П. Суєтнов // Соціолого-правові, політичні, економічні та екологічні складові 

забезпечення сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні 

та прикладні проблеми розвитку екологічного права і правової охорони довкілля : 

Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2016 р., м. Київ) (надано до редакції, 0,25 

друк. арк.); 
5. Суєтнов Є. П. Впровадження екосистемного підходу як пріоритетний 

напрям правового регулювання екологічних відносин в Україні / Є. П. Суєтнов // 

Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2016 р., м. 

Львів) за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – Львів, 2016. – С. 210-213 (0,3 друк. арк.); 

6. Суєтнов Є. П. Практичні рекомендації щодо застосування екосистемного 

підходу / Є. П. Суєтнов // Юридична осінь 2016 року: Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих учен. (м. Харків, 15 листопада 2016 р.). – Харків, 2016. (надано до 

редакції, 0,25 друк. арк.); 

7. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід у рішеннях нарад Конференції сторін 

Конвенції про біологічне різноманіття / Є. П. Суєтнов // Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних 



інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.). – Дніпро, 2016. (надано 

до редакції, 0,25 друк. арк.); 

8. Суєтнов Є. П. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання 

екосистемного підходу / Є. П. Суєтнов // 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 ін. (обов’язково зазначити науко 

метричну базу до якої належить публікація) 

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та 

інш. відсутні. 

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 окремо докторські, окремо кандидатські 

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. 

 Подяка директора Департаменту освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, 

високу професійну майстерність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання 

студентської молоді. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № ___ від ___ листопада 2016 р. 

 

 

Звіт склав                   Є. П. Суєтнов 


