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ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

ЗА 2016 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились 

дослідження на кафедрі у 2016 році – «Проблеми вдосконалення правового 

регулювання користування природними ресурсами та комплексами в 

Україні» (державна реєстрація № 0116U006161). Науково-дослідна робота 

кафедри екологічного права спрямована на більш ґрунтовне вивчення 

відповідних до цільової комплексної програми сучасних наукових концепцій 

екологічного права, теоретичних та практичних проблем, які виникають у 

зв’язку з оновленням чинного екологічного законодавства. Наукові 

дослідження кафедри мали за мету прискорення соціального та науково-

технічного прогресу, вирішення проблем правової реформи, сприяння 

формуванню демократичної держави та її екологічної політики. 

1.2. Склад кафедри (викладачі, які працюють на повну ставку), їх 

науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково 

вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача: 

1. Соколова А. К., д. ю. н., доцент, завідувач кафедри 

«Концептуальні засади формування та розвитку інституту права 

водокористування» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 2,6 друк. арк. 

Посібники: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

становлення екологічного, земельного, аграрного права в умовах формування 

сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії) : у співавторстві з А. П. Гетьманом, 
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Г. В. Анісімовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 2. «Перспективи 

розвитку еколого-правового регулювання використання альтернативних 

джерел енергії», виконано одноосібно 19 стор.; 0,8 друк. арк.). 

Статті: 

1. Соколова А. К. Правовое обеспечение договора аренды вод / 

А. К. Соколова //  Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 5 (21). 

– С. 146-150. (0,7 друк. арк.); 

2. Соколова А. К. Правовые аспекты прекращения договора аренды 

водных объектов / А. К. Соколова // «Legea si Viаta» («Закон и жизнь»). – 

2016. – № 11/2 (299). – С. 96-99. (0,5 друк. арк.). 

Тези:    

1. Соколова А. К. Юридичне поняття водного об’єкта / А. К. Соколова // 

Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми 

утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-

соціальні, технічні та правові  проблеми) : матер. міжнародн. наук.-практ. 

конференції (м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до редакції, 

0,3 друк. арк.); 

2. Соколова А. К. Питання правового забезпечення використання вод / 

А. К. Соколова // 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. – С. 190-

193. (0,3 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., д. ю. н., професор (0,5 ставки) 

«Ґенеза наукових досліджень права природокористування у XX ст.» (1,5 

друк. арк.). 

Опубліковано – 3,8 друк. арк. 

Монографії: 

1. Правові проблеми відродження українського села // Проблеми 

правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : 
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монографія / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – С. 

111-116. (виконано одноосібно - 0,2 друк. арк.) 

2. Проблемы самоидентичности и эволюции природоресурсних 

отношений в системе эколого-правового механизма // Управление 

устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е 

изд., перераб. и доп. / ред. М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. А. Палехов, 

Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, 

Л. Л. Палехова. – Днепропетрорвск – Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. – С. 98-109. 

(у співавтор. з Зуєвим В. А., виконано одноосібно – 0,5 друк. арк.). 

Посібники: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

становлення екологічного, земельного, аграрного права в умовах формування 

сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії) : у співавторстві з А. К. Соколовою, Г. В. 

Анісімовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 1. «Актуальні проблеми 

гірничого права України», виконано одноосібно 23 стор.) (1,1 друк. арк.). 

Статті: 

1. Getman A. Environmental and legal science: current state and prospects 

of development // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / 

responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kh. : law, 2016. – № 8. – P. 259-267 

(0,4 друк. арк.); 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Формування еколого-правової науки: 

ресурсний аспект та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // 

Проблеми законності: зб. наукових праць. – Х., 2016. – Вип. 132. – С. 104-

123. (у співавтор. з Зуєвим В. А., виконано одноосібно – 0,7 друк. арк.). 

Тези: 

1. Гетьман А. П. Концепція екологічних прав у контексті 

конституційної реформи України // Конституційні засади аграрного, 

земельного та екологічного права : 20 років розвитку: матеріали «круглого 

столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / За ред. М. В. Краснової, 
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Т. О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С. 233-236. (0,2 друк. арк.) 

2. Гетьман А. П., Лозо В. И. Имплементация законодательства об 

обращении с отходами ЕС в правововую систему Украины / А. П. Гетьман, 

В. И. Лозо // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів 

(еколого-соціальні, технічні та правові проблеми) : матер. міжнародн. наук.-

практ. конференції (м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до 

редакції, виконано одноосібно – 0,3 друк. арк.); 

3. Гетьман А. П. Концепція верховенства права в екологічному 

законодавстві України / А. П. Гетьман // 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. – С. 17-25. (надано до редакції, 0,4 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В., к. ю. н., доцент 

«Право загального природокористування: науково-теоретичні підходи та 

проблеми законодавчого забезпечення» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 5,3 друк. арк. 

Посібники: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

становлення екологічного, земельного, аграрного права в умовах формування 

сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії) : у співавторстві з А. П. Гетьманом, 

А. К. Соколовою та ін. –Х., 2016 р. – 102 с. (Дисципліна 3. «Енергетичне 

право України: еколого-правові аспекти», виконано одноосібно 30 стор.; 1,4 

друк. арк.). 

Статті:  

1. Анисимова А. В. Современные проблемы развития науки 

экологического права и законодательства: междисциплинарный аспект / 
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А. В. Анисимова // «Legea si viata» («Закон и жизнь»). – 2016. – № 2/2 

(290). Февраль. – С. 3-7. (Російський індекс наукового цитування «РІНЦ»; 

0,7 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Інтеграція природно-правової доктрини до еколого-

правової науки, доктрини, політики й законодавства: деякі аспекти / 

Г. В. Анісімова  // Теорія і практика правознавства [Електрон. ресурс]. – 

2016. – № 1. – Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/71672/66676. – Назва з екрана. (Google 

Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science 

Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research 

Journals Indexing; Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» – 1 

друк. арк.); 

3. Анісімова Г. В. Екологізація вищої освіти як пріоритетний напрям 

державної екологічної політики: сучасні організаційно-правові аспекти / 

Г. В. Анісімова, О. В. Донець // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія 

у сфері правової освіти та правового виховання [Електрон. ресурс] : міжнар. 

інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ 

прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка 

Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані. – Харків, 

2016. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/index. – Назва з екрана. 

(стаття у не фаховому виданні у співавторстві з Донець О. В., виконано 

одноосібно 20 стор. – 0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Анісімова Г. В. Вплив природно-правової концепції на розвиток 

еколого-правової доктрини, науки та законодавства / Г. В. Анісімова // 

Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на 

нормотворчу діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 5-6 лютого 2016 р. – Х. : 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 52-56. (0,2 

друк. арк.). 
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2. Анісімова Г. В. Перспективи розвитку еколого-правової доктрини за 

конституційною реформою в Україні / Г. В. Анісімова // Конституційні 

засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років 

розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) : зб. тез 

наук. доп. / за ред. М. В. Краснової, Т. О. Коваленко; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв 

А. В., 2016. – С. 276-280. (0,3 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В. Актуальні проблеми екологізації сталого розвитку 

України / Г. В. Анісімова // Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 12-13 серпня 2016 р.). – Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2016. – С. 37-40. (0,2 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В. Теоретико-правові аспекти наближення екологічного 

законодавства України до вимог ЄС / Г. В. Анісімова // 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.] ; Мін-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. 

Правничих шкіл і правників. – Дніпро: НГУ, 2016. – С. 128-134. (0,5 друк. 

арк.); 

5. Анісімова Г. В. Теоретико-правові проблеми забезпечення вимог 

екологічної безпеки населення / Г. В. Анісімова // Екологічна та 

техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та 

видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні 

та правові  проблеми) : матер. міжнародн. наук.-практ. конференції 

(м. Харків, 4-6 жовтня 2016 р.). – Х., 2016. (надано до редакції, 0,3 друк. 

арк.). 

6. Анісімова Г. В. Формування державної екологічної політики в 

контексті сталого розвитку України / Г. В. Анісімова // Теоретичні та 

практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в 
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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. – С. 55-58. (0,2 друк. арк.).  

4. Размєтаєв С. В., к. ю .н., доцент 

«Проблеми розвитку права загального користування надрами» (1,5 друк. 

арк.)  

Опубліковано – 1,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Размєтаєв С. В., Леонідова С. А. Основні нормативно-правові 

документи Європейского Союзу у сфері поводження й управління відходами 

/ С. А. Леонідова, С. В. Размєтаєв // Матеріали щорічної міжнародної 

науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона 

водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція) 

Харків, 2016. – С. 164-165. (0,3 друк. арк.). 

2. Размєтаєв С. В. Актуальні питання законодавчого врегулювання права 

власності на відходи / С. В. Размєтаєв // Екологічна та техногенна безпека 

населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та 

промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)»: зб. 

наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3-7 

жовтня 2016 р.). – Харків, 2016. (надано до редакції, 0,5 друк. арк.). 

3. Размєтаєв С. В.,  Стрельник В. В. Питання правого регулювання 

системи внутрішнього екологічного контролю на підприємствах видобувної 

галузі / С. В. Размєтаєв, В. В. Стрельник // Екологічна та техногенна безпека 

населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та 

промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)»: зб. 

наук. праць Міжнародної науково-практично конференції (м. Харків, 3-7 

жовтня 2016 р.). – Харків, 2016. (надано до редакції, виконано одноосібно - 

0,3 друк. арк.). 

4. Размєтаєв С. В. Актуальні питання удосконалення законодавства про 

національні природні парки України / С. В. Размєтаєв // Теоретичні та 
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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. – С. 172-174. (0,4 друк. арк.).  

5. Шахов В. С., к. ю. н., доцент 

«Інститут права природокористування та його функціонування у 

сучасних умовах» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. Шахов В. С. Юридичні можливості самозахисту екологічних прав / В. 

С. Шахов // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів 

(еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)»: зб. наук. праць 

Міжнародної науково-практично конференції (м. Харків, 3-7 жовтня 2016 р.). 

– Харків, 2016. (надано до редакції, 0,3 друк. арк.);  

2. Шахов В. С. Екологічна складова інституту права власності на 

природні об’єкти / В. С. Шахов // 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. – С. 228-230. (0,3 друк. арк.). 

6. Ткаченко О. М., к. ю. н., доцент 

«Проблеми правової охорони територій та об’єктів екомережі» (1,5 друк. 

арк.). 

Опубліковано – 1,7 друк. арк. 

Статті:  

1. Ткаченко О. М. Правові проблеми правовідносин в галузі відновлення 

природних ресурсів / О. М. Ткаченко // Юридичний науковий електронний 

журнал ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. – № 6. 

(надано до редакції, 0,8 друк. арк.). 
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2. Ткаченко О.М. Правові аспекти відновлення природних ресурсів: 

досвід країн ЄС та національне екологічне законодавство / О. М. Ткаченко // 

Право і суспільство : науковий журнал. – 2016. – № 6 (надано до редакції, 

0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Ткаченко О. М. Щодо правового регулювання правовідносин в галузі 

відновлення природних ресурсів / О. М. Ткаченко // Актуальні питання 

розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: матер. міжнар. 

наук-практ. конф., м. Запоріжжя: Юридичний факультет Запорізького 

національного університету,  28-29 жовтня 2016 р. – 2016 – С. 135-138. (0,2 

друк. арк.); 

2. Ткаченко О. М. Порівняльний аналіз національного правового 

регулювання відновлення природних ресурсів з законодавством ЄС / 

О. М. Ткаченко // 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. – С. 201-

203.(0,2 друк. арк.). 

7. Бредіхіна В. Л., к. ю. н., доцент 

«Економіко-правове регулювання раціонального природокористування»               

(1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 1,75 друк. арк. 

Статті: 

1. Бредіхіна В. Л. Деякі організаційні проблеми здійснення державного 

контролю та нагляду у сфері використання й охорони надр / В. Л. Бредіхіна // 

Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове видання. – 2016. – № 3. – 

С. 123-127 (0,7 друк. арк.). 

Тези:  

1. Бредіхіна В. Л. Щодо реалізації деяких конституційних положень у 

сфері забезпечення екологічних прав громадян / Бредіхіна В. Л. // 
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Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років 

розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред. М. 

В. Краснової, Т. О. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Чернівці: 

Кондратьєв А. В., 2016. – С. 280-283. (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі питання методики викладання еколого-правових 

дисциплін в контексті екологізації вищої освіти в Україні / В. Л. Бредіхіна // 

Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної 

складової підготовки фахівців: матеріали І Всеукраїнської науково-

методичної конференції (м. Харків, 19 жовтня 2016 р.). – Х.: ХНАДУ, 2016. – 

С. 17-19. (0,15 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л. Проблеми державного управління у сфері 

надрокористування / В. Л. Бредіхіна // Екологічна та техногенна безпека 

населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та 

промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)»: зб. 

наук. праць Міжнародної науково-практично конференції (м. Харків, 3-7 

жовтня 2016 р.). – Харків, 2016. (надано до редакції, 0,2 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В. Л. Роль екологічного законодавства у забезпеченні 

сприятливого життєвого простору людини / В. Л. Бредіхіна // Соціолого-

правові, політичні, економічні та екологічні складові забезпечення 

сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні та 

прикладні проблеми розвитку екологічного права і правової охорони 

довкілля: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7 

листопада 2016 р., м. Київ). – КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. (надано до 

редакції, 0,15 друк. арк.). 

5. Бредіхіна В. Л. До питання про кваліфікацію правопорушень щодо 

самовільного користування надрами / В. Л. Бредіхіна // 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. 156-158. (0,2 друк. 

арк.); 
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6. Бредіхіна В. Л. Концептуальні задачі екологічного права і 

законодавства на шляху до сталого розвитку України / В. Л. Бредіхіна // 

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. – С. 75-77. (0,15 друк. 

арк.). 

8. Єрмолаєва Т. В., к. ю. н., доцент 

«Особливості використання об’єктів тваринного світу занесених до 

Червоної книги України» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 1,6 друк. арк. 

Статті: 

1. Єрмолаєва Т. В. Червона книга як дієвий механізм збереження 

біорізноманіття та деякі проблеми її застосування на практиці [Електронний 

ресурс] / Т. В. Єрмолаєва // Теорія і практика правознавства : електронне 

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

2. Єрмолаєва Т. В. До питання про екологічну безпеку харчових 

продуктів: небезпеки сучасності / Т. В. Єрмолаєва // Право і суспільство : 

науковий журнал. – 2016. – № 6. (надано до редакції, 0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Єрмолаєва Т. В. Актуальні питання правової охорони водних живих 

ресурсів / Т. В. Єрмолаєва // Актуальні питання реформування правової 

системи : зб. матер. ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Луцьк, 24-25 червня 2016 р.). – 2016. – С. 191-192. (0,2 друк. арк.); 

2. Єрмолаєва Т. В. Правове значення Червоної книги України / 

Т. В. Єрмолаєва // 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. – С. 100-

102. (0,2 друк. арк.). 
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9. Черкашина М. К., к. ю. н., доцент    

«Актуальні питання правового регулювання використання природних 

ресурсів» (1,5 друк. арк.).       

Опубліковано – 2,4 друк. арк. 

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:  

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 : 
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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: 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. – С. 220-

225. (0,28 друк. арк.). 

10. Шеховцов В. В., к. ю. н., доцент 

«Підстави обмеження та припинення користування об’єктами тваринного 

світу України» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 2 друк. арк. 

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) (0,7 друк. арк.). 

Тези:  

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 
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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. – С. 234-237. (0,2 друк. арк.). 

11. Суєтнов Є. П., к. ю. н., доцент 

«Загальнотеоретичні засади екосистемного підходу у правовому 

регулюванні екологічних відносин» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 2,2 друк. арк. 

Тези:  

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

рекомендації / Є. П. Суєтнов // Екологічна та техногенна безпека населених 

пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та 

промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми) : 

матер. наук.-практ. конф. (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. 
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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 : матер. 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 // Актуальні 

проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних 

процесів : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 листопада 2016 

р.). – Дніпро, 2016. (надано до редакції, 0,25 друк. арк.). 

8. Суєтнов Є. П. До питання сутності екосистемного підходу за 

міжнародним екологічним законодавством / 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. – С. 198-200. (0,2 друк. арк.). 

12. Лозо О. В., к. ю. н., асистент 
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«Загальнотеоретичні засади правового регулювання використання 

ландшафтів» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 1,73 друк. арк. 

Тези:  

1. Лозо О. В. Регламентація охорони урбанізованих ландшафтів як 

невід’ємний елемент розвитку правової держави в Україні / О. В. Лозо // 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Концепція розвитку 

правової держави в Україні» (м. Тернопіль, 29 вересня 2016 року). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-

line.com.ua/?go=full_article&id=1948. (0,27 друк. арк.). 

2. Лозо О. В. Значення правової охорони ландшафтів для збереження 

навколишнього природного середовища / О. В. Лозо // Екологічна та 

техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та 

видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та 

правові проблеми) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-7 жовтня 

2016 р.). – Харків, 2016. (надано до редакції; 0,18 друк. арк.). 

3. Лозо О. В. Рекреаційний ландшафт: право на відпочинок чи обов’язок 

охороняти довкілля? / О. В. Лозо // Людина-суспільство-держава. Права та 

обов’язки: історія питання та сучасний стан : матер. Всеукр. наук. конф. (м. 

Донецьк, 28 жовтня 2016 р.). – Донецьк, 2016. (надано до редакції; 0,23 

друк. арк.). 

4. Лозо О. В. «Ландшафт» в екологічному праві України та ЄС / 

О. В. Лозо // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в 

сучасній Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28-29 

жовтня 2016 р.). – Запоріжжя, 2016. (надано до редакції; 0,23 друк. арк.). 

5. Лозо О. В. «Становлення ландшафту як об’єкту охорони у сучасному 

екологічному праві» / О. В. Лозо // 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. 191-193. (0,23 друк. арк.). 
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6. Лозо О. В. Ландшафт в екологічних програмах Європейського Союзу / 

О. В. Лозо // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі» (м. Тернопіль, 23 

листопада 2016 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-

line.com.ua/?go=full_article&id=1961. (0,45 друк. арк.). 

7. Лозо О. В. Європейська ландшафтна конвенція як крок до 

врегулювання ландшафтних відносин в Україні / О. В. Лозо // 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. – С. 140-143. (0,14 друк. арк.). 

13. Копиця Є. М., к. ю. н., асистент 

Тема науково-дослідної роботи на 2016 рік запланована не була. 

Опубліковано – 1,2 друк. арк. 

Статті: 

1. Копица Е. Н. Международные аспекты правового регулирования 

нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха / Е. Н. Копица // Закон 

и жизнь («Legea si viata», Республіка Молдова). – 2016. – № 2. – С. 90–93. (0,7 

друк. арк.). 

Тези:  

1. Копиця Є. М. Правові засади охорони озонового шару як необхідна 

складова забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря України / 

Є. М. Копиця // Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів 

(еколого-соціальні, технічні та правові проблеми): Міжнародна науково-

практична конференція (3-7 жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, 2016. 

(надано до редакції; 0,3 друк. арк.). 

2. Копиця Є. М. Окремі аспекти нормування як засобу забезпечення 

правової охорони озонового шару в Україні / Є. М. Копиця // Теоретичні та 

практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в 
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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. – С. 124-128. (0,2 друк. арк.). 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

Доц. Шахов В. С. не виконав НДР за 2016 р. (із запланованих 1,5 

друкованих аркушів опубліковано 0,6 друкованих аркушів). 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору: 

Викладачі кафедри у звітному році не здійснювали діяльність на 

госпдоговірних засадах. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми: «Проблеми вдосконалення правового регулювання користування 

природними ресурсами та комплексами в Україні» (державна реєстрація № 

0116U006161), науковим керівником цієї ЦКП є д. ю. н., доц. Соколова А. К.  

Актуальність виконаних розробок за темою, яка виконувались на кафедрі 

в рамках цільової комплексної програми, полягає у тому, що вони 

використовуються в законотворчій діяльності для прийняття нових 

нормативно-правових актів та вдосконалення положень чинного 

законодавства, а саме: Постанов Кабінету Міністрів України, Постанов 

Верховної Ради України, в правозастосовному процесі, при підготовці 

науково-практичних коментарів, у підготовці відповідей на запити 

Конституційного Суду України, а також у наукових статтях і навчально-

методичній літературі. 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Авторські 

свідоцтва та патенти відсутні. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що члени 

кафедри аналізують найбільш важливі та актуальні проблеми вдосконалення 

правового регулювання розвитку екологічних відносин, їх видів (водних, 

надрових, фауністичних та ін.), обумовлені суттєвим оновленням зокрема 
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земельного, надрового, водного законодавства, науково обґрунтовують 

рекомендації по вдосконаленню відповідних правових приписів. 

Доц. Соколова А. К. 

Досліджено концептуальні засади формування та розвитку інституту 

права водокористування, теоретичні та прикладні проблеми виконання 

договору оренди вод. Зроблено екскурс в історію формування правової 

основи виконання досліджуваного договору в законодавстві України, 

розглянуто сучасний стан правового забезпечення у досліджуваній сфері, 

проведено комплексний аналіз відповідних правових норм. Визначено: 

ознаки і формулювання поняття «водний об’єкт», як об’єкта правового 

регулювання; проблеми законодавчого закріплення договірних орендних 

водних відносин; співвідношення понять «припинення договору оренди вод» 

та розірвання договору оренди вод»; перелік підстав розірвання та 

припинення цього договору. Внесено пропозиції щодо вдосконалення 

екологічного законодавства України в питаннях правової основи договору 

оренди вод. Зокрема запропоновано розробити та прийняти Закон України 

«Про оренду вод» та визначено структуру зазначеного закону. 

Проф. Гетьман А. П.  

Досліджено питання захисту екологічних прав людини, механізм їх 

забезпечення, проаналізована ґенеза наукових досліджень права 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, 

виявлені особливості реалізації цього інституту в екологічному 

законодавстві. 

Доц. Размєтаєв С. В. 

Визначено нове поняття Національних природних парків, проаналізовано 

актуальні питання удосконалення законодавства про національні природні 

парки України. Досліджені питання щодо визначення права власності на 

відходи, запропоновані нові підходи до визначення права власності на 

безхазяйні та радіоактивні відходи. Проаналізовано основні нормативно-
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правові документи Європейского Союзу у сфері поводження й управління 

відходами з метою їх подальшої імплементації в Українське законодавство. 

Доц. Шахов В. С. 

Досліджено та проаналізовано юридичні можливості самозахисту 

екологічних прав. 

Доц. Анісімова Г. В.  

В опублікованих статтях міститься науково-теоретичний аналіз питань, 

пов'язаних із використанням еколого-правової доктрини у правотворчому 

процесі, при розробленні нормативно-правових актів та адаптації їх до 

європейських стандартів. Еколого-правова доктрина розглядається як 

різновид галузевої правової доктрини, її системоутворюючий елемент, 

теоретико-методологічний фундамент правової системи, джерело (форма) 

екологічного права. Автором досліджувався вплив природно-правової 

доктрини на формування загальнотеоретичних положень науки екологічного 

права, еколого-правової доктрини, еколого-правових відносин, визначено 

напрями та шляхи вдосконалення державної екологічної політики й 

законодавства. Автором також проаналізовані  проблеми становлення та 

формування інституту екологічних прав громадян у сучасній національній 

юридичній доктрині та законодавстві з урахуванням природно-правових 

підходів, доведено їх визначальне, пріоритетне місце в загальній системі прав 

людини; наголошено, що еколого-правовій доктрині притаманний системний 

зв'язок екологічних прав та обов’язків, у тому числі й природних. Природні 

екологічні права розглядаються в якості ціннісного орієнтиру для адаптації 

екологічного законодавства, його наближення до міжнародно-правових 

стандартів. 

Доц. Ткаченко О. М. 

Проаналізовано правові проблеми правовідносин в галузі відновлення 

природних ресурсів; досліджено особливості правового регулювання 

правовідносин в галузі відновлення природних ресурсів. Проведено 
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порівняльно-правовий аналіз національного правового регулювання 

відновлення природних ресурсів із законодавством Європейського Союзу. 

Доц. Бредіхіна В. Л.  

Досліджені проблеми державного управління у сфері використання 

природних ресурсів, зокрема, у надрокористуванні. Проаналізовано 

повноваження органів державного контролю та нагляду у сфері використання 

й охорони надр, виокремлено  випадки дублювання їх функцій або навпаки 

законодавчої невизначеності їх конкретних правомочностей. Запропоновані 

шляхи подолання відповідних колізій та неузгодженостей в екологічному 

законодавстві. Досліджені види правопорушень у царині використання та 

охорони надр та проблеми застосування юридичної відповідальності. 

Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного законодавства в 

умовах реалізації концепції сталого розвитку. 

Доц. Єрмолаєва Т. В.  

Були розглянуті актуальні питання правової охорони водних живих 

ресурсів. Визначені особливості використання об’єктів тваринного світу 

занесених до Червоної книги України. Сформульовано та обґрунтовано 

правове значення Червоної книги України. 

Доц. Черкашина М. К.  

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 
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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 законодавства 

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. 

Доц. Шеховцов В. В. 

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. 

Доц. Суєтнов Є. П. 

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 
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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. 

Ас. Лозо О. В. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у всебічному 

дослідженні становлення ландшафту як об’єкту охорони у сучасному 

екологічному праві, значення правової охорони ландшафтів для збереження 

навколишнього природного середовища, розкритті деяких аспектів правової 

регламентації охорони урбанізованих та рекреаційних ландшафтів, правової 

охорони ландшафтів у ЄС. 

Ас. Копиця Є. М. 

Захищена дисертація на тему «Правові засади нормування у галузі 

охорони атмосферного повітря», яка є першим в українській юридичній науці 

комплексним науковим дослідженням правових засад нормування у галузі 

охорони атмосферного повітря. Набули подальшого розвитку наукові 

положення щодо: поняття «нормування як елемент механізму правового 
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регулювання охорони атмосферного повітря», яке пропонується розглядати 

як сукупність правових засобів, за допомогою яких забезпечується 

впорядкування суспільних відносин, що виникають з приводу встановлення 

нормативів у галузі охорони атмосферного повітря, шляхом створення 

правових норм, забезпечення їх ефективної реалізації в діяльності суб’єктів 

відповідних правовідносин, а у випадку їх порушення – застосування 

примусових заходів;  співвідношення термінів «норматив у галузі охорони 

атмосферного повітря» та «стандарт якості» на основі їх змістовної 

синонімічності відповідно до ідентичної юридичної природи; системи 

екологічних нормативів, які повинні замінити діючі гігієнічні та санітарно-

гігієнічні нормативи й забезпечити ефективну охорону атмосферного повітря 

та реалізацію екосистемного підходу у вирішенні питань охорони 

навколишнього природного середовища в цілому та атмосферного повітря 

зокрема; обґрунтування доцільності застосування регіонального підходу при 

розробці, встановленні та реалізації нормативів у галузі охорони 

атмосферного повітря, що дозволяє враховувати весь комплекс природних 

особливостей, факторів та умов певної території. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, 

законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по 

розробці законопроектів. Викладачі кафедри не приймали участь у 

законотворчій діяльності, у розробці й обговоренні з наданням зауважень та 

пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих 

груп та комісій по розробці законопроектів. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України. Викладачі кафедри не приймали 
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участь в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду України. 

2.3.  Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін.: 

проф. Гетьман А. П є головою Експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН України. 

Доц. Размєтаєв С. В. є членом еколого-аналітичної групи при 

Харківській обласній координаційній раді з екологічних проблем 

(Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної 

адміністрації). 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України. 

Викладачі кафедри не готували відповіді на запити Верхового Суду України. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України. 

Викладачі кафедри не готували відповіді на запити Конституційного Суду 

України. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  

наукових досліджень: 

 2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій: 2 грудня 2016 року на базі кафедри екологічного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

спільно з представниками Національної академії правових наук України 

проведено круглий стіл «Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку 

України».  

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1. 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції,  
назва, місто 

Викладачі, які взяли 
участь 

Міжнародні: 

1.  5-6 лютого 2016 р., м. Харків,  Міжнародна доц. Анісімова Г. В. 
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науково-практична конференція «Рівень 

ефективності та необхідність впливу юридичної 

науки на нормотворчу діяльність та юридичну 

практику»; 

2.  27-28 квітня 2016 р. м. Харків, Міжнародна 

науково-технічна конференції «Екологічна і 

техногенна безпека. Охорона водного і 

повітряного басейнів. Утилізація відходів» 

(студентська секція);  

доц. Размєтаєв С. В. 

3.  19-20 травня 2016 р., м. Харків, 

Східноєвропейський форум з правової реформи 

«20 років Конституції України: європейська 

правова традиція і український контекст – виміри 

правової реформи»; 

доц. Соколова А. К. 
проф. Гетьман А. П. 
доц. Шахов В. С. 
доц. Ткаченко О. М. 
доц. Єрмолаєва Т. В. 
доц. Шеховцов В. В. 
доц. Суєтнов Є. П. 

4.  20-21 травня 2016 року, м. Київ, ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Юридичні 

науки: проблеми та перспективи»; 
доц. Шеховцов В. В. 

5.  24-25 травня 2016 р., м. Харків, 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»; 

доц. Черкашина М. К. 

6.  25 травня 2016 р., м. Харків, Міжнародна 

інтернет-конфереція «Безпекове інноваційне 

суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання»; 

доц. Анісімова Г. В. 

7.  24-25 червня 2016 р., м. Луцьк, ХІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи»; 
доц. Єрмолаєва Т. В. 
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8.  12-13 серпня 2016 р., м. Одеса,  Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні 

питання правової теорії та юридичної практики»; 
доц. Анісімова Г. В. 

9.  29 вересня 2016 р., м. Тернопіль, Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція 

«Концепція розвитку правової держави в 

Україні»; 

ас. Лозо О. В. 

10.  3-7 жовтня 2016 р., м. Харків,  Міжнародна 

науково-практична конференція «Екологічна та 

техногенна безпека населених пунктів України. 

Проблеми утилізації та видалення побутових та 

промислових відходів (еколого-соціальні, 

технічні та правові проблеми)»; 

доц. Соколова А. К. 
проф. Гетьман А. П. 
доц. Анісімова Г. В. 
доц. Размєтаєв С. В. 
доц. Шахов В. С. 
доц. Бредіхіна В. Л. 
доц. Суєтнов Є. П. 
ас. Лозо О. В. 
ас. Копиця Є. М. 

11.  17 жовтня 2016 р., м. Харків, Міжнародна 

науково-практична конференція «Соціальна 

функція кримінального права: проблеми 

наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування»; 

проф. Гетьман А. П, 

12.  21-22 жовтня 2016 р., м. Хмельницький,  

Міжнародна науково-практична конференція 

«П’ятнадцяті осінні юридичні читання»; 
доц. Суєтнов Є. П. 

13.  28-29 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя, Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні 

питання розвитку державності та правової 

системи в сучасній Україні»; 

доц. Ткаченко О. М. 
ас. Лозо О. В. 

14.  7 листопада 2016 р., м. Київ,  Міжнародна 

науково-практична конференція «Соціолого-

правові, політичні, економічні та екологічні 

складові забезпечення сприятливого життєвого 

простору людини: теоретико-методологічні та 

проф. Гетьман А. П. 
доц. Бредіхіна В. Л. 
доц. Суєтнов Є. П. 
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прикладні проблеми розвитку екологічного права 

і правової охорони довкілля»; 

15.  18 листопада 2016 р., м. Львів, Міжнародна 

науково-практична конференція «Еволюція 

правового регулювання земельних, аграрних та 

екологічних відносин», присвячена 90-річчю від 

дня народження доктора юридичних наук, 

професора Титової Н.І.; 

доц. Бредіхіна В. Л. 
доц. Суєтнов Є. П. 
ас. Лозо О. В. 

16.  23 листопада 2016 р., м. Тернопіль, Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція 

«Інновації юридичної науки в євроінтеграційному 

процесі»;  

ас. Лозо О. В. 

17.  25 листопада 2016 р., м. Дніпро, Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми розвитку права і держави в умовах 

міжнародних інтеграційних процесів»; 

доц. Суєтнов Є. П. 

Всеукраїнські 
18.  15 квітня 2016 р., м. Харків, Всеукраїнська 

конференція «Актуальні питання сучасного 

розвитку юридичної науки»;   
проф. Гетьман А. П. 

19.  20 квітня 2016 р., м. Харків, круглий стіл 

«Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні»;    
проф. Гетьман А. П. 

20.  21 квітня 2016 р., м. Харків, науково-практична 

конференція «Екологічне виховання 

підростаючого покоління крізь призму 

екологічних проблем сучасності»; 

доц. Размєтаєв С.В. 

21.  25 квітня 2016 р., м. Харків, Регіональна науково-

практична конференція «Конституційні права та 

соціальний захист громадян, які постраждали 
проф. Гетьман А. П. 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи»;    

22.  27 травня 2016 р., м. Київ, круглий стіл 

«Конституційні засади аграрного, земельного та 

екологічного права України: 20 років розвитку»; 

проф. Гетьман А. П. 
доц. Анісімова Г. В. 
доц. Бредіхіна В. Л. 

23.  27 травня 2016 р., м. Харків, Всеукраїнська 

наукова конференція «Європейська інтеграція в 

контексті сучасної геополітики», присвячена Дню 

Європи в Україні та Х Всеукраїнському 

фестивалю науки;    

проф. Гетьман А. П. 

24.  30 травня 2016 р., м. Харків, VІI Всеукраїнська 

наукова конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу 

очима молодих дослідників», присвячена 85-

річчю з дня народження академіка НАПрН 

України, доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого діяча науки і техніки Ю. М. 

Грошевого;     

 
проф. Гетьман А. П. 

25.  3 червня 2016 р., м. Харків, круглий стіл 

«Протокол з проблем води і здоров’я: 

Європейський підхід покращення доступу до 

безпечної води у Харкові»; 

доц. Размєтаєв С.В. 

26.  16 червня 2016 р., м. Харків, круглий стіл 

«Історія українського конституціоналізму» до 20-

ої річниці Конституції України;    
проф. Гетьман А. П. 

27.  29 червня 2016 р., м. Харків, круглий стіл 

«Порядок денний регіональних обговорень про 

екологічну політику України із заінтересованими 

сторонами. Громадська оцінка національної 

екологічної політики»; 

доц. Размєтаєв С. В. 

28.  7-8 липня 2016 р., м. Святогірськ, науково- доц. Размєтаєв С. В. 
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практична конференція «Збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття як 

складова екологічного та патріотичного 

виховання населення України»; 

29.  14-15 липня 2016 р., м. Львів, науково-практична 

конференція «Стан сміттєзвалищ і полігонів ТПВ 

в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання»; 
доц. Размєтаєв С. В. 

30.  16-20 серпня 2016 р., м. Корсунь-

Шевченківський, семінар «Партнерство в 

інтересах збалансованого розвитку»; 
доц. Размєтаєв С. В. 

31.  25 серпня 2016 р., м. Харків, круглий стіл 

«Реформування місцевого самоврядування в 

Україні: сучасний стан, проблеми та 

перспективи»;  

проф. Гетьман А. П. 

32.  9-10 вересня 2016 р., м. Одеса, 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; 

доц. Черкашина М. К. 

33.  19 жовтня 2016 р., м. Харків, І Всеукраїнська 

науково-методична конференція «Сучасні 

аспекти організаційно-методичного забезпечення 

екологічної складової підготовки фахівців»; 

доц. Бредіхіна В. Л. 

34.  24 жовтня 2016 р., м. Харків, Регіональна 

презентація та обговорення проекту Концепції 

розвитку юридичної освіти в Україні; 

доц. Соколова А. К. 
проф. Гетьман А. П. 

35.  28 жовтня 2016 р., м. Дніпро,  Всеукраїнський доц. Анісімова Г. В. 

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/?p=3900
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/?p=3900
http://lawfaculty.chnu.edu.ua/?p=3900
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науково-практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми конвергенції екологічного 

законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу»; 

доц. Суєтнов Є. П. 

36.  28 жовтня 2016 р., Донецький юридичний 

інститут МВС України, м. Кривий Ріг, 

Всеукраїнська наукова конференція «Людина-

суспільство-держава. Права та обов’язки: історія 

питання та сучасний стан»;  

 
ас. Лозо О. В. 

37.  4 листопада 2016 р., м. Харків, XV Всеукраїнська 

студентська наукову конференція «Злочинність 

як суспільна проблема та шляхи її вирішення в 

Україні»;    

 
проф. Гетьман А. П. 

38.  15 листопада 2016 р., м. Харків, Всеукраїнська. 

науково-практична. конференція молодих учених 

«Юридична осінь 2016 року»; 
доц. Суєтнов Є. П. 

39.  2 грудня 2016 року, м. Харків, круглий стіл 

«Теоретичні та практичні аспекти реалізації 

екологічного, земельного, аграрного права в 

умовах сталого розвитку»; 

доц. Соколова А. К. 
проф. Гетьман А. П. 
доц. Шахов В. С. 
доц. Размєтаєв С. В. 
доц. Анісімова Г. В. 
доц. Ткаченко О. М. 
доц. Бредіхіна В. Л. 
доц. Черкашина М. К. 
доц. Єрмолаєва Т. В. 
доц. Шеховцов В. В. 
доц. Суєтнов Є. П. 
ас. Лозо О. В. 
ас. Копиця Є. М. 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Викладачі кафедри за звітній період не приймали участь у зарубіжних 

конференціях. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій: 

1. Правові проблеми відродження українського села // Проблеми 

правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : 

монографія / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х.: Право, 2016. – С. 

111-116 (виконано одноосібно - 0,2 друк. арк.); 

2. Проблемы самоидентичности и эволюции природоресурсних 

отношений в системе эколого-правового механизма // Управление 

устойчивым развитием в условиях переходной экономики: монография: 2-е 

изд., перераб. и доп. / ред. М. Шмидт, Б. Хансманн, Д. А. Палехов, 

Г. Г. Пивняк, Ю. С. Шемшученко, А. Ф. Павленко, А. Г. Шапарь, В. Я. Швец, 

Л. Л. Палехова. – Днепропетрорвск – Коттбус: НГУ-БТУ, 2016. – С. 98-109. 

(проф. Гетьман А. П. у співавтор. з Зуєвим В. А., виконано одноосібно – 0,5 

друк. арк.). 

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників. За звітній 

період підручники не публікувались. 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників: 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

становлення екологічного, земельного, аграрного права в умовах формування 

сталого розвитку України» для аспірантів (підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії). – Х., 2016. – 102 с. (3,3 друк. арк.). 

3.4. Кількість опублікованих статей – 17 / 11,5 друк. арк.  

3.4.1. за кордоном 4 публікації – 2,6 друк. арк.: 

 1. Соколова А. К. Правовые аспекты прекращения договора аренды 

водных объектов / А. К. Соколова // «Legea si Viаta» («Закон и жизнь»). – 

2016. –  № 11/2 (299). – С. 96-99. (0,5 друк. арк.). 

 2. Соколова А. К. Правовое обеспечение договора аренды вод / 

А. К. Соколова //  Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 5 (21). 

– С. 146-150. (0,7 друк. арк.). 
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 3. Анисимова А. В. Современные проблемы развития науки 

экологического права и законодательства: междисциплинарный аспект / А. В. 

Анисимова // «Legea si viata» («Закон и жизнь»). – 2016. – № 2/2 (290). 

Февраль. – С. 3-7. (0,7 друк. арк.). 

 4. Копица Е. Н. Международные аспекты правового регулирования 

нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха / Е. Н. Копица // Закон 

и жизнь («Legea si viata», Республіка Молдова). – 2016. – № 2. – С. 90-93. (0,7 

друк. арк.). 

3.4.2. публікації статей у міжнародних наукометричних базах даних.  

У міжнародних наукометричних базах даних опубліковано 8 статей, 

загальним обсягом – 5,7 друк. арк.: 

1. Соколова А. К. Правовые аспекты прекращения договора аренды 

водных объектов / А. К. Соколова // «Legea si Viаta» («Закон и жизнь»). – 

2016. –  № 11/2 (299). – С. 96-99 (0,5 друк. арк.) – Російський індекс 

наукового цитування «РІНЦ». 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Формування еколого-правової науки: 

ресурсний аспект та проблеми його інтеграції / А. П. Гетьман, В. А. Зуєв // 

Проблеми законності: зб. наукових праць. – Х., 2016. – Вип. 132. – С. 104-

123. (у співавтор. з Зуєвим В. А.; виконано одноосібно – 0,7 друк. арк.) –  

Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, 

Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of 

Research Journals Indexing; Російський індекс наукового цитування.  

3. Анисимова А. В. Современные проблемы развития науки 

экологического права и законодательства: междисциплинарный аспект / 

А. В. Анисимова // «Legea si viata» («Закон и жизнь»). – 2016. – № 2/2 

(290). Февраль. – С. 3-7 (0,7 друк. арк.) – Російський індекс наукового 

цитування «РІНЦ». 

4. Анісімова Г. В. Інтеграція природно-правової доктрини до еколого-

правової науки, доктрини, політики й законодавства: деякі аспекти / 

Г. В. Анісімова  // Теорія і практика правознавства [Електрон. ресурс]. – 2016. 
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– № 1. (1 друк. арк.) – Google Scholar, Index Copernicus International, 

Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search 

Engine, Directory of Research Journals Indexing; Російський індекс наукового 

цитування. 

5. Єрмолаєва Т. В. Червона книга як дієвий механізм збереження 

біорізноманіття та деякі проблеми її застосування на практиці  [Електронний 

ресурс] / Т. В. Єрмолаєва // Теорія і практика правознавства : електронне 

видання. – 2016. – Вип. 2 (2016) (0,7 друк. арк.) – Google Scholar, Index 

Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, 

Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; 

Російський індекс наукового цитування. 

6. 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.) – 

Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, 

Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research 

Journals Indexing; Російський індекс наукового цитування. 

7. 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) (0,7 друк. арк.) – 

Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, 

Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research 

Journals Indexing; Російський індекс наукового цитування. 

8. Копица Е. Н. Международные аспекты правового регулирования 

нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха / Е. Н. Копица // 

«Legea si viata» («Закон и жизнь»). – 2016. – № 2. – С. 90-93 (0,7 друк. арк.) – 

Російський індекс наукового цитування «РІНЦ». 
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 3.4.3. У міжнародній наукометричній базі Scopus публікації статей 

відсутні. 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus).  

Цитування у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus) відсутні. 

 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор, за формою:  
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 

сторінки роботи 
Статті 

1. Соколова А. К. Правовые аспекты 
прекращения 

договора аренды 
водных объектов 

«Legea si Viаta» 
 («Закон и жизнь») 

Випуск № 11/2. – С. 
96-99. 

2. Анісімова Г. В. Современные 
проблемы развития 

науки 
экологического 

права и 
законодательства: 

междисциплинарный 
аспект 

«Legea si Viаta» 
 («Закон и жизнь») 

Випуск № 2/2. – С. 
3-7.  

3. Копиця Є. М. Международные 
аспекты правового 

регулирования 
нормирования в 
сфере охраны 
атмосферного 

воздуха 

«Legea si Viаta»  
(«Закон и жизнь») 

Випуск № 2. – С. 
90-93. 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкова

ної 

продукці

ї 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конфере

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібник

и з 

грифом 

Підруч

ники, 

навчал

ьні 

посібни

ки без 

грифу 

Збірни

ки 

нормат

ивної 

літерат

ури 

Кодекс

и, 

комент

арі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 
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х нціях МОН  МОН 

 

69/25,08 
2/0,7 17/11,5 49/12,88 -- -- -- -- 2 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували 

жодної наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій.   

Всі викладачі кафедри мають публікації за звітній період.  

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Викладачі кафедри підтримують активні творчі зв’язки з Національною 

Академією правових наук України, Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України, Національним університетом «Одеська 

юридична академія», Донецьким національним університетом та іншими 

вищими навчальними закладами. Ці зв’язки виражаються у різних формах: 

рецензування наукових робіт; підготовка дисертацій до захисту; робота у 

спеціалізованих радах, редколегіях; опонування дисертаційних робіт; 

виступи на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо.  

Доц. Соколова А. К. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Проф. Гетьман А. П. є заступником голови спеціалізованої вченої ради 

Д 64.086.04. 

Доц. Соколова А. К. виступила опонентом на дисертаційних захистах: 

1. Гиренко Інни Володимирівни на тему «Правова охорона рослинного 

світу України», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право;  

екологічне право; природоресурсне право. 

2. Кобецької Надії Романівни на тему «Дозвільне та договірне 

регулювання використання природних ресурсів в Україні», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
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12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право. 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 

заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації).  

Доц. Анісімовою Г. В. прочитані лекції на курсах підвищення 

кваліфікації для працівників Акціонерної компанії «Харківобленерго» з 

вищою юридичною освітою. Згідно з навчально-методичним планом 

викладено 6 лекцій (12 академічних годин). Теми: «Особливості правового 

регулювання та законодавчого забезпечення екологічних відносин в 

енергетичній галузі» (6 годин); «Особливості правового режиму природних 

ресурсів, наданих для потреб енергетичної галузі» (6 годин). 

 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, 

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання. 

 Доц. Ткаченко О. М. у листопаді 2016 р. проведено узагальнення 

практики розгляду судових спорів у галузі екологічних правовідносин 

Апеляційним господарським судом Харківської області. 

 4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  

 Доц. Анісімова Г. В., доц. Донець О. В., доц. Черкашина М. К., доц. 

Бредіхіна В. Л. 15 лютого 2016 року підготували пропозиції щодо листа 

колегії Міністерства освіти і науки від 27.11.2015 р. (протокол 10/5-4) «Про 

екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого 

розвитку». 

 Проф. Гетьман А. П., доц. Бредіхіна В. Л., доц. Черкашина М. К., 

доц. Суєтнов Є. П., ас. Копиця Є. М. підготували відповідь на запит 

Прокуратури Сумської області від 04.04.2016 р. № 04/5-2995-15 щодо 

визначення «правомочності органів державної влади (а саме: Державної 

служби геології та надр України, Державної служби України з питань праці 
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та Державної екологічної інспекції України) вчиняти певні дії, а також 

відповідь на запит Прокуратури Сумської області від 04.07.2016 р. № 17-

3075-15 щодо надання роз’яснень з приводу незаконного видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення. 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри. 

Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-

викладацьким складом наступних видів консультацій: групові та 

індивідуальні консультації з аспірантами та здобувачами наукових ступенів з 

методології наукових досліджень; консультації з молодими викладачами 

стосовно методики викладання еколого-правових дисциплін. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

На кафедрі сформувалася наукова школа, яка очолюється доктором 

юридичних наук, професором, академіком Національної Академії правових 

наук України, Заслуженим діячем науки і техніки Гетьманом Анатолієм 

Павловичем та доктором юридичних наук Соколовою Аллою 

Костянтинівною. На сучасному етапі на кафедрі провадяться наукові 

дослідження з наступних актуальних правових проблем, які стосуються: 

правових засад формування екологічної держави за участю громадськості; 

визначення принципів права природокористування; здійснення та захисту 

екологічних прав та інтересів громадян, юридичних осіб; правового 

забезпечення екологічної безпеки в Україні; вдосконалення екологічного та 

його складових водного, флористичного, фауністичного, надрового та 

земельного законодавства в умовах сталого розвитку та європейської 

інтеграції тощо.  
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Аспіранти та здобувачі досліджували найбільш важливі та актуальні 

проблеми щодо: правового режиму природно-заповідного фонду як елемента 

екологічної мережі України; особливостей правового регулювання 

видобування та охорони запасів вуглеводнів в Україні; юридичної 

відповідальності за шкоду навколишньому природному середовищу за 

законодавством України і ЄС; права власності на природні ресурси; 

правового режиму об’єктів рослинного світу, а також лісів; договірних 

відносин в екологічному законодавстві; охорони природних об’єктів та 

забезпечення вимог екологічної безпеки у процесі здійснення господарської 

та іншої діяльності; процедурних екологічних відносин тощо. 

За звітний період були захищені 4 кандидатські дисертації за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право:  

1. Копиця Є. М. «Правові засади нормування у галузі охорони 

атмосферного повітря».  

2. Єгорова Т. П. «Охорона лісів за законодавством України та країн 

СНД: порівняльно-правовий аналіз». 

3. Дроваль О. М. «Правовий режим земель водного фонду України».  

4. Туліна Е. Є. «Правове забезпечення використання рослинного світу». 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

На кафедрі працює один викладач, який не має наукового ступеня – ас. 

Туліна Е. Є. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. Викладачі кафедри за звітній 

період не надавали відгуків на дисертації. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські: 

Доц. Соколова А. К.  

1. Відгук на автореферат дисертації Кіріна Романа Станіславовича на 

тему: «Кодифікація законодавства про надра», поданої на здобуття наукового 
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ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

Доц. Анісімова Г.В.: 

1. Відгук на автореферат дисертації Перчеклій Інесси Миколаївни на 

тему: «Право власності Українського народу на природні ресурси: еколого-

правові засади», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

2. Відгук на автореферат дисертації Чекавської Яни Олегівни на тему: 

«Правові засади впровадження в Україні систем екологічного менеджменту», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

3. Відгук на автореферат дисертації Кіріна Романа Станіславовича на 

тему: «Кодифікація законодавства про надра», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Київ, 2016 р. 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

 Викладачі кафедри у звітному періоді не приймали участь у 

висвітленні проблем держави і права, роз’ясненні чинного законодавства та 

практики його застосування по місцевому телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків 
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на кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та 

керівників.  

Робота студентських іменних наукових гуртків кафедри екологічного 

права проводиться на базі наступних інститутів та факультетів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:  Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції, Господарсько-правового факультету, Міжнародно-правового 

факультету,  факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України, 

Слідчо-криміналістичного інституту. Крім того, всі викладачі кафедри 

екологічного права займалися індивідуальною науково-дослідною роботою зі 

студентами всіх факультетів Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого.  

На засіданні кафедри екологічного права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 12 від 26.02.2016 року) 

затверджено Положення про студентські іменні наукові гуртки кафедри 

екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. На кафедрі екологічного права існує практика роботи іменних 

студентських наукових гуртків. За звітний рік на кафедрі  працювали гуртки 

під керівництвом доц. Анісімової Г. В., доц. Бредіхіної В. Л., доц.          

Єрмолаєвої Т. В., доц. Черкашиної М. К., доц.  Шеховцова В. В. Засідання 

гуртків проводяться залежно від підготовки  доповідей, як мінімум один раз 

на місяць. 

Наукова-дослідна робота студентів здійснювалася за еколого-правовою 

тематикою кафедри у рамках кафедральної програми наукових досліджень. 

Разом із керівниками наукових гуртків студентами досліджувалися сучасні 

наукові концепції екологічного права, теоретичні та практичні проблеми, які 

виникають у зв’язку з оновленням чинного екологічного законодавства, 

формуванням державної екологічної політики. Наукові дослідження 

студентів-гуртківців мали на меті прискорення соціального та науково-

технічного прогресу, вирішення проблем правової реформи, сприяння 
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формуванню демократичної держави та її екологічної політики. Студентами 

під керівництвом викладачів кафедри проаналізовано найбільш важливі та 

актуальні проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку 

екологічних відносин та їх складових (водних, флористичних та ін.), які 

обумовлені суттєвим оновленням земельного, лісового, надрового, водного 

та іншого законодавства. 

Доц. Бредіхіна В. Л. у квітні 2016 р. проводила майстер-клас на тему 

«Захист екологічних прав» для Студентської ліги та громадських організацій. 

Доц. Шеховцовим В. В. 24 листопада 2016 р. проведено круглий стіл 

«Актуальні екологічні проблеми сучасності й майбутнього», у роботі якого 

взяли участь більше 60 студентів. 

21-22 листопада у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка проведено I Всеукраїнський турнір судових дебатів із екологічного 

права. Турнір було присвячено проблемним питанням застосування 

екологічного законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами. 

У заході брали участь 28 команд юридичних вищих навчальних закладів 

країни. Турнір складався з 4 відбіркових раундів. У фінальному заключному 

раунді команда Університету (студенти 1 курсу Інституту підготовки кадрів 

для органів юстиції України – Кононенко Є. та Миславський І.) під 

керівництвом доц. Размєтаєва С. В., доц. Суєтнова Є. П. перемогла 

команду Київського національного університету імені Тараса Шевченка і 

посіла І місце. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць / друк. арк. : 

Під керівництвом доц. Анісімової Г. В. – 14 / 2,7 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Бредіхіної В. Л. – 13 / 2,2 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Черкашиної М. К. – 10 / 1,4 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Шеховцова В. В. – 10 / 2 друк. арк.  

Під керівництвом ас. Лозо О. В. – 11/ 1,6 друк. арк. 

Всього: 58 / 9,9 друк. арк. 

http://www.univ.kiev.ua/news/8182
http://www.univ.kiev.ua/news/8182
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7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. 

У співавторстві з доц. Шеховцовим В. В. – 1 / 0,6 друк. арк.  

(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. (0,6 друк. 

арк., виконано одноосібно Шеховцовим В. В. – 0,4 друк. арк.). 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.  

Члени кафедри протягом звітного періоду підтримували співробітництво 

з редакційними колегіями журналів та збірників. 

Доц. Соколова А. К. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Екологічне право України». 

Проф. Гетьман А. П. є членом редакційної колегії «Проблеми 

законності»; «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Бюлетень 

Національної служби посередництва і примирення»; «Екологічний вісник 

України»; «Вісник НЮУ імені Я. Мудрого. Серія: Філософія, філософія 

права, соціологія, політологія»; «Вісник НЮУ імені Я. Мудрого. Серія: 

Економ. теорія і право; «Судово-медична експертиза»; електронний збірник 

НЮУ імені Я. Мудрого» «Теорія і практика правознавства», науково-

практичного журналу «Юрист України», редакційної ради міжнародних 

наукових журналів Проекту SWorld, науково-практичного журналу 

«Соціологія права». 

Доц. Анісімова Г. В. є членом редакційної колегії електронного 

фахового журналу «Теорія і практика правознавства».  
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Доц. Размєтаєв С. В. є членом редакційної колегії науково-популярного 

екологічного журналу «Екологічний вісник України» та членом редакційної 

колегії реферативного журналу «Екологія». 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ 

НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 
 

Доц. Соколова А. К. нагороджена Почесною грамотою Харківського 

міського голови Г. А. Кернеса до дня Університету. 

Проф. Гетьмана А. П. нагороджено Медаллю Всеукраїнського 

об’єднання «КРАЇНА» «25 років незалежності України» (2016); присуджено 

Сертифікат Майстерності Оксфордського клубу ректорів провідних 

університетів Європи в категорії «Суспільні науки» (2016). 

Доц. Анісімова Г. В. нагороджена Почесною грамотою Харківського 

міського голови Г. А. Кернеса до дня Університету. 

Доц. Суєтнов Є. П. нагороджений Подякою директора Департаменту 

освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. 
 

 

Звіт кафедри екологічного права з науково-дослідної роботи за 2016 рік 

обговорено та затверджено на засіданні кафедри екологічного права.  

 
Протокол № __ від «___» листопада 2016 р. 

 
 
 

Завідувач кафедри екологічного права 
Національного юридичного  
університету імені Ярослава Мудрого       А. К. Соколова 
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