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1. Шеховцов Володимир Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний 

світ» (1,5 друк. арк.). 

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

«Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний 

світ» (1,5 друк. арк.). 

Посібник:  2 (1 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,5 друк. арк.)  

Всього: 1,5 друк. арк.  

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

 Навчальний посібник: 

  1. Екологічне право в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2017.  

С. 86-89; 147-157 (0,5 друк. арк.). 

  2. Шеховцов В. В. Правове регулювання охорони і використання тваринного 

світу: Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло 

(кер. авт. кол.), І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] ; МВС України, Харків, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. 2-ге  вид. змін. / за заг. ред. О. М. Шуміла. Харків, 2017. С. 188-245 

(у співавторстві з В. А. Зуєвим та В. І. Книшом) (0,5 друк. арк.). 

  Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Шеховцов В. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку 

фауністичного права. Національна безпека України: актуальні проблеми правового 

забезпечення: матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу. Дніпро. 2017. С. 138-143 

(0,2 друк. арк.). 
2. Шеховцов В. В. Щодо окремих правових та організаційних проблем 

обліку об’єктів тваринного світу в Україні. Сучасний стан та перспективи 

розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: 

матер. «круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2017. С. 238-242 

(0,3 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Досліджено особливості притягнення до юридичної відповідальності осіб, 

які вчинили правопорушення у сфері використання тваринного світу. 

Запропоновано змінити істотні умови притягнення до відповідальності та посилити 

санкції в межах територій природно-заповідного фонду та об’єктів Червоної книги 

України. 

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. 

Проведено узагальнення практики застосування Прокуратурою Харківської 

області законодавства про охорону навколишнього природного середовища за 2017 

рік. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та у 

їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

 1. Надано роз’яснення до Харківської обласної ради щодо незаконних 

вирубок, знищення та пошкодження дерев у полезахисних лісових смугах. 

 2. Надано роз’яснення до Луганського обласного управління лісового та 

мисливського господарства щодо визначення законодавчого терміну «місця 

масового розмноження диких тварин» та відповідності положень ст. 39 Закону 

України «Про тваринний світ» здійсненню заходів з поліпшення санітарного стану 

лісів (проведення санітарних рубок) на території державного лісового фонду. 

 3. Надано роз’яснення до Харківської обласної ради щодо обігу природних 

ресурсів з метою їх максимального та раціонального використання. 

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: 1  

1. І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 

сталого розвитку у глобалізованому світі», м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р. 

  



 Всеукраїнські: 2 

1. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Національна безпека 

України: актуальні проблеми правового забезпечення», м. Дніпро, 27 жовтня 2017 р.  

2. Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції», м. Харків, 8 грудня 2017 р. 

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 Навчальний посібник: 

  1. Екологічне право в запитаннях та відповідях : навч. посіб. / А. П. Гетьман, 

Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків : Право, 2017.  

С. 86-89; 147-157 (0,5 друк. арк.). 

  2. Шеховцов В. В. Правове регулювання охорони і використання тваринного 

світу: Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло 

(кер. авт. кол.), І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] ; МВС України, Харків, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. 2-ге  вид. змін. / за заг. ред. О. М. Шуміла. Харків, 2017. С. 188-245 

(у співавторстві з В. А. Зуєвим та В. І. Книшом) (0,5 друк. арк.). 

  Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Шеховцов В. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку 

фауністичного права. Національна безпека України: актуальні проблеми правового 

забезпечення: матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу. Дніпро. 2017. С. 138-143 

(0,2 друк. арк.). 

  2. Шеховцов В. В. Щодо окремих правових та організаційних проблем 

обліку об’єктів тваринного світу в Україні. Сучасний стан та перспективи 

розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: 

матер. «круглого столу» (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2017. С. 238-242 

(0,3 друк. арк.). 

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

даних Scopus, Web of Science. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

 Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

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

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Відгуки на автореферати не надавались. 

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

стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 



16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки, нагороди не отримував. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 29 листопада 2017 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                               В. В. Шеховцов 
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