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ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

ЗА 2017 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились 

дослідження на кафедрі у 2017 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. Штатний склад кафедри (викладачі, які працюють на повну та 

неповну 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 

«Сучасний стан та особливості правового регулювання використання 

водних об’єктів» (2 друк. арк.). 

Опубліковано – 2 друк. арк. 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. 
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Харків: Право, 2017. С. 97-113 (Розділ 10. Правове регулювання 

використання та охорони вод) (1 друк. арк.). 

 Тези:  

1. Соколова А. К. Перспективи розвитку законодавства у сфері 

формування, невиснажливого використання екологічної мережі. Від правової 

охорони природи Української РСР до екологічного права України: зб. тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р., м. Київ / 

Укладачі : В. В. Носік [та ін.]; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці: 

Кондратьєв А. В., 2017. С. 237-240 (0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Загальні проблеми права приватної власності на 

природні ресурси і комплекси. Реалізація норм екологічного, земельного та 

аграрного права в умовах реформування правової системи України : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-

наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8–10 вересня 2017 р.) / 

відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. Багай, Г. В. Мороз. – Івано-Франківськ : 

Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. С. 33-35 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: правові 

аспекти. Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень: зб. тез науково-методичних доповідей 

науково-педагогічного стажування (м. Люблін, Республіка Польща, 27 

листопада – 1 грудня 2017 р.). Люблін. 2017 (0,2 друк. арк.) (надано до 

редакції). 

4. Соколова А. К. Режим водоохоронних зон: еколого-правовий аспект  

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. 89-94 (0,2 друк. арк.). 
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5. Соколова А. К. Актуальні проблеми права водокористування. Теорія 

та практика сучасної юриспруденції: матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 8 грудня 2017 р.), 2017 (0,2 друк. арк.) (надано до редакції). 

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

«Концепція верховенства права в екологічному законодавстві України» 

(2 друк. арк.). 

Опубліковано – 6,02 друк. арк. 

  Монографії: 

  1. Гетьман А. П. Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого 

розвитку України : еколого-правовий аспект. Правове забезпечення 

економічної безпеки України: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків (у 

співавтор. з доц. Анісімовою Г. В., особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

(надано до редакції). 

 Навчальні посібники: 

 1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. 

Харків: Право, 2017. С. 28-44; 122-129; 130-146 (Розділи 3; 12; 13) (1,45 друк. 

арк.). 

 Наукові статті: 

1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Гармонізація законодавства України щодо 

поводження з відходами із законодавством Європейського Союзу. Екологічна 

політика і право. 2017. Т. 41. № 1. С. 48-52. DOI: 10/3233/EPL-170011 

(англійською мовою, Нідерланди. Журнал індексується наукометричною 

базою  даних SCOPUS) (власні – 0,14 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Екологічне право: роздуми про його 

витоки та перспективи розвитку. Проблеми законності: зб. наукових праць. 

Х., 2017. Вип. 137. С. 75-91 (у співавтор. з Зуєвим В. А.)  (власні – 0,6 друк. 

арк.). 

3. Гетьман А. П. Верховенство права в інституті управління 

природокористуванням та охороною довкілля. Екологічне право України : 
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науково-практичний журнал. К.: «Вид. дім «АРТЕК», 2017. Вип. 1-2. С. 2-8 

(0,2 друк. арк.). 

4. Гетьман А. П. Розуміння верховенства права в системі екологічного 

законодавства України. Право України. 2017. № 5. С. 44-62 (0,6 друк. арк.). 

5. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Деякі еколого-правові аспекти 

забезпечення сталого розвитку України. Право та інновації. – 2017. – № 3 (18). 

– С. 7-17. (у співавтор. з Анісімовою Г. В.) (власні – 0,5 друк. арк.). 

6. Гетьман А. П. Ukrainian legislation for safeguarding agroecosystems 

and environmental health. Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: 

проблеми імплементації міжнародних стандартів: матер. дискусійної панелі 

І Харків. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в 

глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Х.: Право, 2017. С. 3-

17 (0,5 друк. арк.). 

7. Гетьман А. П. Правові проблеми екологічної безпеки в умовах 

проведення АТО. Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: 

проблеми імплементації міжнародних стандартів: матер. дискусійної панелі 

І Харків. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в 

глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). Х.: Право, 2017. С. 39-

48 (0,5 друк. арк.). 

 Тези: 

1. Гетьман А. П. Принцип верховенства права в еколого-правовому 

регулюванні та охороні клімату. Правові проблеми державно-приватного 

партнерства в умовах євроінтеграції : зб. матер. Міжнар. Конгресу, 

присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична 

академія» (м. Одеса, 2-4 червня 2017 р.) / від. ред.: Є. О. Харитонов, О. І. 

Харитонова,  Т. Є. Харитонова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» Одеса: 

Юридична література, 2017. С. 14-18 (0,14 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П. Систематизація екологічного законодавства в 

сучасних умовах. Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного 

права в умовах реформування правової системи України : зб. матер. 
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Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення 25-

річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-

10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. Баглай, Г. В. Мороз. 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. С. 11-14 

(0,1 друк. арк.). 

3. Гетьман А. П. Модернізація територіального устрою України як 

чинник екологічної парадигми. Децентралізація влади як чинник розвитку 

аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей 

права : Матер. Всеукр. круглого столу (м. Київ, 22 вересня 2017 р.). К. : Вид-

во «Прінт Сервіс», 2017. С. 18-20 (0,07 друк. арк.). 

4. Гетьман А. П. Принцип верховенства права та екологічна безпека.  

Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: 

матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. 

ред. В. І. Андрейцев, Р. С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; 

Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро: Літограф, 2017. С. 25-29 

(0,14 друк. арк.). 

5. Гетьман А. П.  Перспективи розвитку екологічного законодавства в 

умовах євроінтеграції 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. 21-33 (0,55 

друк. арк.). 

6. Гетьман А. П. Проблеми формування та розвитку еколого-правової 

науки. Актуальні проблеми розвитку права держави в умовах міжнародних 

інтеграційних процесів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 24.11.2017 р., м. 

Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2017. С. 154-155 (0,03 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В., к. ю. н., доцент 

«Право загального природокористування: науково-теоретичні підходи 

та проблеми законодавчого забезпечення» (1,5 друк. арк.). 
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Опубліковано – 11 друк. арк. 

 Монографії: 

 1. Анісімова Г. В. Теоретико-методологічні засади забезпечення 

сталого розвитку України : еколого-правовий аспект. Правове забезпечення 

економічної безпеки України: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків (у 

співавтор. з проф. Гетьманом А. П., особистий внесок – 35 стор., 1,5 друк. 

арк.) (надано до редакції). 

 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – 

Харків : Право, 2017. – С. 10-20, 45-58, 158-171, 179-185 (Розділ 1, 4, 15, 17) 

(2,6 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

1. Anisimova G. V. Genesis of the institution of environmental rights of citizens 

in modern Ukrainian legal doctrine: natural law approach. Право та інноваційне 

суспільство. 2017. № 1 (8). С. 26-40 (1 друк. арк.).  

2. Anisimova G. V. Theoretical and legal issues of environmental security 

support in the innovative process in Ukraine. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 

70-76 (0,5 друк. арк.).  

3. Анісімова Г. В. Права людини в контексті забезпечення екологічної 

безпеки: сучасні проблеми. Екологічна безпека: сучасні проблеми та 

пропозиції: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 

р.). Том ІІ / ГО «Регіонал. Центр наук.-техніч. розвитку», Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленко; [укладач: І. В. Бондаренко]. Київ: «Інтерсервіс», 

2017. С. 39-46 (0,3 друк. арк.).  

4.  Анісімова Г. В. Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення 

права загального природокористування в Україні. Теорія і практика 

правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2017. Т. 2. № 12 (2017). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/ (2 друк. арк.). 
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5. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Деякі еколого-правові аспекти 

забезпечення сталого розвитку України. Право та інновації. – 2017. – № 3 (18). 

– С. 7-17. (24 стор., 1 друк. арк., у співавторстві з Гетьманом А. П; власні – 0,5 

друк. арк.).  

6. Анісімова Г. В. Еколого-правова реформа в Україні: сучасні 

тенденції і перспективи. Угода про асоціацію як інструмент правових 

реформ в Україні: зб. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами міжнар. конф., 

м. Харків, 23 жовт. 2017 р. / редкол. А. П. Гетьман, І. Я. Яковюк, Т. М. 

Анакіна, О. Я. Трагнюк. Харків: Право, 2017. С. 10-18. (0,5 друк. арк.). 

 Тези:  

1. Анісімова Г. В. Право громадян на безпечне для життя та 

здоров’я довкілля (еколого-енергетичний аспект). Рівень ефективності та 

необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та 

юридичну практику: мат. міжнародн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4  

лютого 2017 р.). Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017.  

С. 36-40 (0,3 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Концептуальні основи права 

природокористування в роботах В. Л. Мунтяна. Від правової охорони 

природи Української РСР до екологічного права України (конференція 

присвячена пам’яті доктора юридичних наук, професора Мунтяна Василя 

Лук’яновича з нагоди 95-річчя від Дня народження): мат. Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2017 р.) / Укладачі В. В. Носік [та ін.]; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2017. С. 33-38 

(0,3 друк. арк.). 

3.  Анісімова Г. В. Проблеми правового забезпечення національної 

екологічної та інноваційної політики. International Scientific Conference 

“Innovative research of legal regulation of public administrtion: Conference 

Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin: Fundacja Instytut Spraw Administracji 

Publicznej. Р. 73-76 (переклад: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання 
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публічного адміністрування» (м. Люблін, Польща, 16-17 червня 2017 р.) 

(0,3 друк. арк.). 

4.  Анісімова Г. В. Проблеми правового забезпечення національної 

екологічної та продовольчої безпеки. Децентралізація публічного 

адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти: 

проблеми та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. виклад., 

співробіт. ВНЗ і наук. організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, 

представників громадських організацій, органів держ. влади та органів 

місц. самовряд., підприємств та ін. установ (м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 

2017 р.). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 194-198 (0,3 

друк. арк.). 

5.  Анісімова Г. В. Екологічне законодавство України: проблеми 

кодифікації. Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та 

прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ 

Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. 

Шутака. Харків : Право, 2017. С. 120-124 (0,3 друк. арк.). 

6. Анісімова Г. В. Угода про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом як інструмент правового реформування 

екологічного законодавства. 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. 

109-114 (0,3 друк. арк.). 

7. Анісімова Г. В. Угода про асоціацію як інструмент правового 

забезпечення адаптації національного законодавства у сфері надання 

екологічних послуг. Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі 

розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу: матер. круглого столу (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) – 

Харків: Право, 2017 (0,3 друк. арк.) (надано до редакції). 
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4. Размєтаєв С. В., к. ю .н., доцент 

«Актуальні питання правового регулювання здійснення геологічного 

контролю за використанням надр» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 1,65 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

  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. 59-67, 114-121 (1 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

1. Размєтаєв С., Біловус Р. Механізм правового регулювання порядку 

здійснення загального користування надрами. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 6. С. 88–90 (власні – 0,25 друк. арк.). 

Тези: 

1. Размєтаєв С. В. Актуальні питання правового регулювання науково-

дослідної діяльності національних природних парків України. Наукові 

дослідження на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду 

Харківщини: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1-2 лютого 2017 р.)  Х., 

2017. С. 23-25 (0,2 друк. арк.). 

2. Размєтаєв С. В. Особливості виникнення права приватної власності 

на ліси 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. 203-206 (0,2 

друк. арк.). 

5. Ткаченко О. М., к. ю. н., доцент 

«Проблеми розвитку еколого-правових відносин в галузі відновлення 

природних ресурсів» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 2,2 друк. арк. 
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 Навчальний посібник: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – 

Харків : Право, 2017. С. 191-201 (Розділ 19,20) (1 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

  1. Ткаченко О. М. Актуальні проблеми правового регулювання 

біосферних заповідників. Юридичний науковий електронний журнал. 

Запоріжжя. 2017. Вип. 6. (Журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,5 друк. арк.) 

(надано до редакції). 

  2. Ткаченко О. М. Правова охорона та розвиток рекреаційних 

природних територій України та стран Балтії: порівняльний аналіз. Право і 

суспільство. Дніпро. 2017. № 6. (Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,5 

друк. арк.) (надано до редакції). 

 Тези:  

1. Ткаченко О. М. Деякі аспекти правового регулювання біосферних 

заповідників. 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. 225-228 (0,2 

друк. арк.). 

6. Бредіхіна В. Л., к. ю. н., доцент 

«Економіко-правові засади раціонального природокористування» (1,5 

друк. арк.). 

Опубліковано – 2,15 друк. арк. 

 Навчальний посібник: 

1.  Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – 

Харків : Право, 2017. – С. 78-85 (Розділ 7) (0,4 друк. арк.). 
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  Наукові статті: 

  1. Бредіхіна В. Л. Проблеми економіко-правового регулювання 

збереження природно-ресурсного потенціалу. Економіка 

природокористування: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. за матер. 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Ірпінь, 13-20 березня 2017 

р.). Ірпінь: УДФСУ, 2017. С. 28-37 (0,5 друк. арк.). 

  2. Бредіхіна В. Л. Збереження природно-ресурсного потенціалу як 

складова екологічної безпеки. Екологічна безпека: сучасні проблеми та 

пропозиції: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квітня 2017 

р.). Том ІІ. С. 269-275 (0,25 друк. арк.). 

 Тези:  

 1. Бредіхіна В. Л. Природно-ресурсний потенціал як об’єкт 

екологічного права. Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 26 травня 

2017 р., м. Київ / Укладачі: В. В.Носік [та ін]: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

Чернівці, Кондратьєв А. В., 2017. С. 240-244 (0,25 друк. арк.). 

 2. Бредіхіна В. Л. Проблеми ефективності наукових досліджень у 

вищих навчальних закладах. Школа професійної майстерності: зб. тез для 

підвищення кваліфікації (0,25 друк. арк.) (надано до редакції). 

 3. Калиновський Ю. Ю., Бредіхіна В. Л., Гарантування права людини 

на безпечне довкілля як імператив сучасного державотворення. Гендер. 

Екологія. Здоров’я: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 

квітня 2017 р.). Харків :ХНМУ, 2017. С. 92-93 (0,1 друк. арк.). 

 4. Бредіхіна В. Л. Забезпечення ресурсно-екологічної безпеки як 

запорука сталого розвитку України. Актуальні проблеми розвитку права і 

держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.) (0,2 друк. арк.) (надано 

до редакції). 

5. Бредіхіна В. Л. Правове забезпечення охорони природних середовищ 

існування дикої фори і фауни в Україні. Сучасний стан та перспективи 
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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. 117-120 (0,2 друк. арк.). 

7. Єрмолаєва Т. В., к. ю. н., доцент 

«Особливості охорони об’єктів тваринного світу занесених до Червоної 

книги України» (1,5 друк. арк.).  

Опубліковано – 1,9 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – 

Харків : Право, 2017. – С. 21-27 (Розділ 2) (1 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

  1. Єрмолаєва Т. В. Проблеми доступу до правосуддя при захисті 

екологічних прав. Проблеми законності: зб. наукових праць. Х., 2017. Вип. 

132. С. 92-100 (0,5 друк. арк.).  

 Тези:  

1. Єрмолаєва Т. В. До питання щодо презумпції вини при розгляді 

екологічних спорів.  Теорія та практика сучасної юриспруденції: матер. ХІ 

Всеукр. наук. конф. у 2 т. Т. 2. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2017. – С. 473-475 (0,2 

друк. арк.). 

2. Єрмолаєва Т. В. Обов'язкове екологічне страхування: міжнародний 

досвід та перспективи розвитку 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. 139-141 (0,2 друк. арк.). 

8. Черкашина М. К., к. ю. н., доцент    

«Актуальні питання правового регулювання використання природних 

ресурсів» (1,5 друк. арк.).  
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Опубліковано – 2,9 друк. арк. 

 Підручники: 

 1. Черкашина М. К. Правове забезпечення ядерної радіоекологічної 

безпеки. Радіоекологія: підручник / В. П. Шапорєв, Ю. В. Масюкевич, В. Ф. 

Моісєєв, М. К. Черкашина. Чернівці: Зелена Буковина, 2017. С. 383-409 (1,2 

друк. арк.). 

 Навчальні посібники: 

1. Екологічне право в запитання та відповідях : навч. посіб. / А. П. 

Гетьман, Г. В. Анісімова, В. Л. Бредіхіна та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. – 

Харків : Право, 2017. – С. 68-77, 172-178 (Розділ 6,16) (0,7 друк. арк.).  

  Наукові статті: 

  1. Черкашина М. К.  Правова політика Європейського Союзу у сфері 

охорони та раціонального використання вод. Проблеми законності. – Вип. 

138 (2017). – С. 109-117 (0,6 друк. арк.). 

 Тези:  

1. Черкашина М. К. Роль екологізації вищої освіти у формуванні 

духовно-моральної особистості студентів. Проблеми та перспективи 

формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць за 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф.  16 листопада 2016 року / за ред. О.Г. 

Романовського. Вип. 47 (51), т. 2. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. С.165-168 (0,2 

друк. арк.). 

2. Черкашина М. К. Щодо водного законодавства України та 

Європейського Союзу. Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 26 

травня 2017 р.) / Укладачі: В. В. Носік [та ін.]; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2017. С. 281-

285 (0,2 друк. арк.). 

9. Шеховцов В. В., к. ю. н., доцент 

«Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

тваринний світ» (1,5 друк. арк.). 
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Опубліковано – 1,5 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

  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:  

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.). 

10. Суєтнов Є. П., к. ю. н., доцент 

«Загальнотеоретичні засади екосистемного підходу у правовому 

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

Опубліковано – 1,5 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

  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. 202–207 (у співавторстві з Копицею Є. М.) (0,2 друк. арк.). 
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  Тези: 

1. Суєтнов Є. П. Міжнародно-правові аспекти розроблення 

екосистемного підходу. Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 

пам’яті доктора юридичних наук, професора Мунтяна Василя Лук’яновича з 

нагоди 95-річчя від Дня народження, м. Київ, 26 травня 2017 р. / Укладачі: 

В. В. Носік [та ін.]; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Чернівці: Кондратьєв А. В, 2017. С. 272-276. (0,25 друк. арк.); 

2. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід у Рамковій конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат. Актуальні проблеми юридичної науки: 

зб. тез міжнар. наук. конф. «Шістнадцяті осінні юридичні читання», 20–21 

жовтня 2017 р.: [у 2–х ч.] Ч. 2. Хмельницький: Видавництво Хмельницького 

університету управління та права, 2017. С. 54-55. (0,25 друк. арк.); 

3. Суєтнов Є. П. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток 

Карпат і Протоколи до неї в контексті розроблення екосистемного підходу. 

Юридична осінь 2017 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. 

наук.-практ. конф. молодих учен., 15 листопада 2017 р. / за заг. ред. 

А. П. Гетьмана. Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2017 (0,25 друк. 

арк.) (надано до редакції). 

4. Суєтнов Є. П. Щодо впровадження екосистемного підходу в лісове 

законодавство України в умовах міжнародних інтеграційних процесів. 

Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних 

інтеграційних процесів: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: 

Університет митної справи, 2017 (0,25 друк. арк.) (надано до редакції). 

 5. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід як основа управління водними 

ресурсами згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС. 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. 217-222 (0,3 друк. арк.). 
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11. Лозо О. В., к. ю. н., асистент 

«Актуальні питання правового регулювання охорони та використання 

ландшафтів» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 1,58 друк. арк. 

  Наукові статті: 

  1. Лозо О. В. Сьома Екологічна програма ЄС: ландшафти – 

самостійний об’єкт правового регулювання чи елемент «природного 

капіталу»? «Право»: зб. наук. пр. Харків. нац. педагогічного у-ту імені  Г. С. 

Сковороди.  2017 (0,5 друк. арк.) (надано до редакції). 

 Тези:  

1. Лозо О. В. Знищення лісових ландшафтів: українські реалії та досвід 

ЄС. Двадцять перші економіко-правові дискусії: матер. міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конференції. Львів, 2017. С. 131-135 (0,27 друк. арк.). 

2. Лозо О. В. Чорнобильський біосферний заповідник як шанс на 

виправлення наслідків екологічної катастрофи. Соціальні трансформації у 

кризовий період: матер. II наук.-практ. конф. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2017  (0,27 друк. арк.) (надано до редакції). 

3. Лозо О. В. Проблеми правового регулювання охорони довкілля в 

умовах збройного конфлікту. Міжнародний аспект. Досягнення і проблеми 

юридичної науки в сучасному світі: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конференція. м. Тернопіль. 2017. [Електронний ресурс]: http://www.lex-

line.com.ua/?go=full_article&id=2202 (0,4 друк. арк.). Збірник тез наукової 

інтернет-конференції включається до наукометричної бази даних 

"РІНЦ/RSCI". 

4. Лозо О. В. Чорнобильський біосферний заповідник – приклад 

відновлення ландшафту, що зазнав екологічної катастрофи. 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. 180-182 (0,14 друк. арк.). 

http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2202
http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2202
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12. Копиця Є. М., к. ю. н., асистент 

«Актуальні проблеми правового регулювання у галузі охорони 

атмосферного повітря» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 2,05 друк. арк. 

 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. 202–207 (у співавторстві з Суєтновим Є. П.) (0,2 

друк. арк.). 

  Наукові статті: 

 1. Копиця Є. М. Нормування як засіб забезпечення правовоі ̈ охорони 

озонового шару в Украін̈і. Науковий вісник публічного і приватного права: 

зб. наук. пр. 2017 (0,6 друк. арк.) (надано до редакції).  

2. Копиця Є. М. Особливості права ЄС у галузі нормування якості 

атмосферного повітря. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: зб. 

наук. пр. Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

2017. № 6. (0,6 друк. арк.) (надано до редакції). 

 Тези:  

1. Копиця Є. М. Інформаційні технології в навчальному процесі: 

мультимедійні презентації як вид індивідуальної роботи студента. Школа 

професійної майстерності: зб. тез для підвищення кваліфікації. Х.: Право. 

2017 (0,2 друк. арк.) (надано до редакції). 

2. Копиця Є. М. Окремі проблеми механізму правового регулювання 

нормування  у галузі охорони атмосферного повітря. Місце юридичних наук у 

формуванні правової культури сучасної людини: матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф.  м. Запоріжжя, 22-23 грудня 2017 р. (0,2 друк. арк.) (надано до 

редакції). 

3. Копиця Є. М. Екологічна політика ЄС як основа правового 

забезпечення у галузі охорони атмосферного повітря. Сучасний стан та 

перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах 
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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. 163-167 (0,25 друк. арк.). 

13. Туліна Е. Є., к. ю. н., асистент 

Тема науково-дослідної роботи на 2017 рік запланована не була. 

Опубліковано – 15,5 друк. арк. 

  Монографія:  

1. Туліна Е. Є. Правові засади використання рослинного світу : 

монографія / Е. Є. Туліна. – Харків : Право, 2017. – 216 с. (11,1 друк. арк.).  

Навчальні посібники:  

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. 186-190 (Розділ 18) (0,2 друк. арк.). 

 Наукові статті: 

1. Туліна Е. Є. Особливості юридичної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері використання рослинного світу. Науковий. вісник 

Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. Науки». 2017. Вип. 3. Т. 1. С. 161-165. 

(0,7 друк. арк.). 

 Тези:  

1. Туліна Е. Є. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 

створення громадських пасовищ. Децентралізація влади як чинник розвитку 

аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей 

права: матер. Всеукр. круглого столу (м. Київ, 22 вересня 2017 р.). К.: 

Видавництво «Прінт Сервіс», 2017. С. 127-130 (0,2 друк. арк.). 

2. Туліна Е. Є. Щодо принципу раціонального використання 

рослинного світу. Від правової охорони природи Української РСР до 

екологічного права України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 26 травня 

2017 р., м. Київ / Укладачі: В. В. Носік [та ін.]; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка.  Чернівці: Кондратьєв А. В., 2017. С. 

314-318 (0,25 друк. арк.). 
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3. Туліна Е. Є. Інвазійні види рослин як потенційна загроза екологічній 

безпеці України (правовий аспект). Екологічна безпека: сучасні проблеми та 

пропозиції: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 

р.). Том ІІ. С. 263-268 ( 0,3 друк. арк.). 

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

для випасання худоби та інших потреб тваринництва. Реалізація норм 

екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування 

правової системи України: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 

відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. 

Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н. Р. Кобецька, Н. О. 

Багай, Г. В. Мороз. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника, 2017. С. 84-87 (0,2 друк. арк.). 

5. Туліна Е. Є. Правове регулювання інвазійних видів рослин в 

контексті забезпечення екологічної безпеки України. Національна безпека 

України: актуальні проблеми правового забезпечення: матер. Всеукр. наук.-

практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В. І. Андрейцев, 

Р. С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. 

правничих шкіл і правників. Дніпро: Літограф, 2017. С. 131-134 (0,2 друк. 

арк.).  

6. Tulina E. Certain aspects of education environmentalization in Ukraine. 

Problems and perspectives in European education development: рroceedings of II 

International scientific and practical conference (21-24 november 2017), Prague, 

Czech Republic С. 83-85 (0,2 друк. арк.). 

7. Туліна Е. Є. Деякі аспекти екологізації вищої юридичної освіти в 

Україні. Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень: зб. тез науково-методичних доповідей 

науково-педагогічного стажування (м. Люблін, Республіка Польща, 27 

листопада-1 грудня 2017 р.). Люблін. 2017 (0,25 друк. арк.) (надано до 

редакції). 
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8. Туліна Е. Є. Інвазійні види рослин як загроза біорізноманіття 

(міжнародно-правовий аспект). 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. 229-231 

(0,2 друк. арк.). 

  Конкурсна наукова робота: 

 1.  Туліна Е. Є. Правове регулювання окремих видів використання 

рослинного світу: конкурсна робота (участь в обласному конкурсі 

“Найкращий молодий науковець Харківщини” за пріоритетним напрямом 

розвитку науки і техніки – раціональне природокористування) (1,7 друк. 

арк.). 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

Всі викладачі кафедри виконали заплановану науково-дослідну роботу. 

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 
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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 земельного, надрового, водного законодавства, науково 

обґрунтовують рекомендації по вдосконаленню відповідних правових 

приписів. 

Доц. Соколова А. К. 

Досліджено засади формування інституту права водокористування, 

теоретичні та прикладні проблеми зазначеного права та договору оренди вод. 

Розглянуто сучасний стан правового забезпечення у досліджуваній сфері, 

проведено комплексний аналіз відповідних правових норм. Визначено: 

проблеми законодавчого закріплення договірних орендних водних відносин. 

Внесено пропозиції щодо вдосконалення екологічного законодавства 

України в питаннях правової основи договору оренди вод. Зокрема 

запропоновано розробити та прийняти Закон України «Про оренду вод».  

Проаналізовано стан законодавства у сфері формування, використання 

екологічної мережі в цілому та окремих її складників – водоохоронних зон 

(щодо останніх визначено особливості правового режиму). Внесено 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері. Визначено 

основні проблеми приватної власності на природні ресурси та комплекси, а 

також шляхи їх вирішення.  

На підставі дослідження системи забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього 

забезпечення якості) запропоновано уточнення та доповнення переліку 

відповідних процедур та вжиття заходів, передбачених законодавством. 
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Проф. Гетьман А. П.  

Досліджено дії принципу верховенства права в регулюванні 

екологічних суспільних відносин. 

Доц. Размєтаєв С. В. 

В рамках теми річної науково-дослідної роботи проведено дослідження 

проблем правового регулювання використання і охорони надр, зокрема 

досліджено актуальні проблеми здійснення геологічного контролю за 

використанням надр, за результатами якого опубліковані наукові статті та 

тези наукових повідомлень, зроблені висновки та запропоновано шляхи 

вдосконалення чинного законодавства. 

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. 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. Розглянуті концептуальні положення права 

загального природокористування і надані рекомендації щодо модернізації 

цього інституту екологічного права з урахуванням розвитку системи еколого-

правових відносин і реформаційних процесів у суспільстві й законодавстві, 

принципів сталого еколого-економічного розвитку держави й міжнародного 

досвіду екологоохоронної діяльності. Автором зроблена спроба дослідити 

вплив природно-правової доктрини на формування загальнотеоретичних 

положень права загального природокористування, визначити напрями 
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вдосконалення державної екологічної політики й законодавства в окресленій 

сфері. Досліджено проблеми, пов’язані зі створенням нормативної бази задля 

виконання, дотримання вимог екологічної безпеки в контексті інноваційної 

діяльності. Особливу увагу приділено питанням формування сучасних 

європейських підходів до державної екологічної політики, що сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності й сталому розвитку нашої країни. Це, 

насамперед, пов’язано з оновленням і встановленням ефективного та дієвого 

правового механізму регулювання відносин у галузі забезпечення екологічної 

безпеки, оптимізацією системи державного управління в екологічній сфері. 

Здійснено спробу сформулювати теоретичні висновки й науково 

обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення чинного екологічного 

законодавства. 

Доц. Ткаченко О. М. 

Досліджені особливості правового регулювання правовідносин в галузі 

використання та відтворення особливо охороняємих природних територій. 

Визначені шляхи вдосконалення діючого екологічного законодавства. 

Досліджено окремі елементи правової охорони біосферних заповідників; 

проаналізовано співвідношення «заповідності» та «рекреації» в межах 

біосферних резерватів; досліджено труднощі на шляху втілення міжнародних 

норм у чинне законодавство щодо правового регулювання екологічної 

мережі України; проаналізовано та встановлено норми з законодавства 

Балтійських країн, що можуть бути враховані при вдосконаленні 

екологічного законодавства України. 

Доц. Бредіхіна В. Л.  

 Досліджені проблеми економіко-правового регулювання раціонального 

природокористування, зокрема, питання збереження природно-ресурсного 

потенціалу України та окремих її територій. Розкрито поняття природно-

ресурсного потенціалу як ймовірного об’єкту екологічного права та 

складової екологічної безпеки. Проаналізовані правові заходи щодо 

збереження рослинних та тваринних ресурсів через охорону природних 
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середовищ існування дикої флори і фауни, досліджені останні зміни в 

національному законодавстві в зазначеній сфері. 

 Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного 

законодавства в умовах реалізації концепції сталого розвитку та євро 

інтеграційних процесів. 

Доц. Єрмолаєва Т. В.  

В опублікованих статтях міститься науково-теоретичний та практичний 

аналіз питань, пов'язаних з  особливостями охорони та використання об’єктів 

тваринного світу занесених до Червоної книги України. Автор, спираючись 

на доктринальні напрацювання та аналіз нормативно-правової бази, дослідив 

історію розвитку Червоної книги України, зосереджуючи увагу на 

передумовах її прийняття. Визначено, проблему того, що законодавство, яке 

регулює особливості використання і охорони об’єктів тваринного світу, 

занесених до Червоної книги України, на даний час, не забезпечує належне 

попередження зникнення певних видів рослинного і тваринного світу із 

природи, забезпечення збереження їх генофонду і  причиною цього є ряд 

недоліків законодавчого регулювання. За результатами проведеного 

дослідження запропоновано ряд удосконалень: покращити роботу 

Національної комісії з питань Червоної книги України; законодавчо 

закріпити вимоги до способів охорони конкретних видів, занесених до 

Червоної книги України; місця значного зосередження об’єктів Червоної 

книги оголосити територіями та об’єктами природно-заповідного фонду 

України; визначити у Кодексі України про адміністративні правопорушення 

відповідальність за порушення порядку збереження і здійснення заходів з 

охорони рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення об’єктів 

тваринного світу, занесених до Червоної книги України, користувачів 

земельних ділянок, в межах яких такі види трапляються та суб’єктів 

господарської діяльності, які безпосередньо, внаслідок власного 

виробництва, впливають на їх збереження. 

 



 

 26 

Доц. Черкашина М. К.  

Розглянуто основні питання водної політики Європейського Союзу 

щодо охорони вод та раціонального водокористування. Виокремлено три 

законодавчі хвилі, впродовж яких було прийнято ряд директив та рішень, що 

встановили: екологічні стандарти якості для конкретних видів води та 

граничні величини викидів; суворі правила щодо поводження зі стічними 

водами та використання нітратів у сільському господарстві; правила щодо 

запобігання забрудненню підземних вод від сільськогосподарських відходів; 

захист морського навколишнього середовища; стандарти питної води тощо. З 

метою концентрації, раціоналізації та стандартизації, а також покращення 

ефективності європейського законодавства у сфері захисту води було 

розроблено Рамкову директиву про воду, в основу якої покладено 

інтегроване управління водними ресурсами і яка тісно переплітається з 

іншим водним законодавством ЄС, що спрямоване на усунення загроз, 

породжених забрудненням та гідроморфологічними змінами внаслідок як 

природних, так і антропогенних факторів 

На підставі аналізу водного законодавства України та ЄС можна 

зробити висновок, що існуюча система законодавчих актів дозволяє 

здійснювати управління водними ресурсами та контроль за діяльністю, що 

впливає на якість і кількість водних ресурсів.  Проте, водне законодавство 

України поки в недостатній мірі відображає нові міжнародно-прийняті 

практики і підходи.  Сьогодні вже дозріла необхідність серйозної ревізії 

водного законодавства і його наближення до загальноприйнятих 

міжнародних підходів у питаннях управління та охорони вод і водних 

басейнів, а також адаптації до вимог європейських директив в процесі 

планування, управління і моніторингу у водному секторі. 

Доц. Шеховцов В. В. 

Досліджено особливості притягнення до юридичної відповідальності 

осіб, які вчинили правопорушення у сфері використання тваринного світу. 

Запропоновано змінити істотні умови притягнення до відповідальності та 
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посилити санкції в межах територій природно-заповідного фонду та об’єктів 

Червоної книги України. 

Доц. Суєтнов Є. П. 

Розглянуто міжнародно-правові аспекти розроблення екосистемного 

підходу, на підставі чого зроблено висновок, що міжнародно-правовому 

закріпленню поняття, принципів і практичних рекомендацій із застосування 

екосистемного підходу передувала ґрунтовна і послідовна аналітична робота, 

яка провадилася на численних нарадах Конференції Сторін Конвенції про 

охорону біологічного різноманіття, відповідних ініціативних проектах та 

практичних семінарах. 

Проаналізовано окремі аспекти екосистемного підходу в Рамковій 

конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат і на прикладі прийнятого 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий 

розвиток Карпат» зроблено висновок про поступове впровадження 

екосистемного підходу в національне лісове законодавство. 

Досліджено механізм управління водними ресурсами відповідно до 

положень Водної Рамкової Директиви ЄС, на підставі чого зроблено 

висновок про те, що воно здійснюється за басейновим принципом на основі 

екосистемного підходу. Необхідність впровадження такої моделі управління 

в нашій країні виражена на державному рівні в Законі України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики в Україні на період до 

2020 року» від 21.12.2010 р., де стратегічною метою національної екологічної 

політики визнано впровадження екосистемного підходу в управлінську 

діяльність та адаптація законодавства України у сфері збереження 

навколишнього природного середовища відповідно до вимог директив ЄС. 

Більше того, на сьогодні підготовлено й опрацьовується законопроект, у 

якому пропонується продовжити дію вказаного Закону до 2030 року та 

внести відповідні зміни, зокрема, передбачивши, що одним із завдань для 

досягнення стратегічної цілі державної екологічної політики зі сталого 
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розвитку природно-ресурсного потенціалу України є забезпечення сталого 

управління водними ресурсами за басейновим принципом. 

Ас. Лозо О. В. 

У наукових працях було висвітлено проблеми розвитку юридичної 

науки в Україні у сфері правової охорони та використання ландшафтів, 

розглянуто міжнародний досвід, висловлено пропозиції щодо вдосконалення 

окремих положень та щодо планування сприятливих шляхів виведення 

проблемних ситуацій на прийнятний рівень. 

Ас. Копиця Є. М. 

Здійснено аналіз чинного законодавства у сфері охорони атмосферного 

повітря та визначено основні проблем механізму реалізації,  у тому числі 

інституту нормування у галузі охорони атмосферного повітря та розроблено  

рекомендацій щодо їх вирішення. Розкрито особливості законодавчого 

врегулювання питань забезпечення якості атмосферного повітря країн-членів 

ЄС та інших зарубіжних держав та визначено положення, запозичення яких 

законодавством України дозволить покращити правове регулювання у галузі 

охорони атмосферного повітря, підвищити його ефективність та забезпечити 

відповідність світовим екологічним стандартам. 

Ас. Туліна Е. Є. 

Опубліковані праці присвячені дослідженню становлення й розвитку 

такого інституту екологічного права, як інститут права використання 

рослинного світу. У роботах проаналізовано: поняття, форми й види 

використання рослинного світу, суб’єкти правовідносин у сфері 

використання, їх права й обов’язки, підстави й порядок виникнення, зміни та 

припинення правових відносин у цій царині. Особлива увага приділяється 

специфіці правового регулювання відносин щодо здійснення окремих видів 

використання рослинного світу. Здійснено ґрунтовний аналіз правового 

регулювання інвазійних видів рослин на міжнародному та національному 

рівнях. Також деякі праці присвячені актуальності екологізації вищої освіти в 

Україні. 
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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 

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. у складі робочої групи по попередженню 

незаконної вирубки лісів та полезахисних лісосмуг на території Харківської 

області приймав участь в розробці пропозицій до відповідного рішення 

Харківської обласної ради та проекту Порядку видалення дерев, груп дерев, 

кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території 

Харківської області, що не відносяться до лісового фонду. 

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. 
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Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  

наукових досліджень: 

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

наукових конференцій:  

 1. 6 жовтня 2017 року організовано та проведено четверту панельну 

дискусію «Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми 

імплементації міжнародних стандартів» в рамках І Харківського 

міжнародного юридичного форуму  «Право та проблеми сталого розвитку у 

глобалізованому світі» (доц. Соколова А. К. – координатор форуму, член 

організаційного комітету, проф. Гетьман А. П. – модератор четвертої 

дискусійної панелі). 

 2. 8 грудня 2017 року на базі кафедри екологічного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проведено 

круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, 

земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції».  

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 
Термін проведення конференції,  

назва, місто 

Викладачі, які взяли 

участь 

Міжнародні: 

1.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Рівень ефективності та необхідність впливу 

юридичної науки на нормотворчу діяльність та 

юридичну практику» , 3-4 лютого 2017 р., м. 

Харків. 

доц. Анісімова Г. В. 

2.  V Міжнародна науково-практична 

конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я», 20-

21 квітня 2017 р., м. Харків. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

3.  Міжнародна науково-технічна конференції 

«Екологічна і техногенна безпека. Охорона 

водного і повітряного басейнів. Утилізації 

відходів», (студентська секція), 25-26 квітня 

2017 р., м. Харків. 

доц. Размєтаєв С. В. 

4.  Міжнародна наукова конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: 
проф. Гетьман А. П. 
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проблеми організації та правового 

забезпечення», 18 травня 2017 року, м. Харків. 

5.  ХІІІ Міжнародна наукова конференція 

аспірантів та студентів «Філософія і право», 24 

травня 2017 року, м. Харків. 

 

 

проф. Гетьман А. П. 

6.  Міжнародний Конгрес, присвячений 20-річчю 

Національного університету «Одеська 

юридична академія», 2-4 червня 2017 року, м. 

Одеса. 

 

проф. Гетьман А. П. 

7.  International Scientific Conference “Innovative 

research of legal regulation of public 

administrtion”: Conference Proceedings, June 16-

17, 2017. Lublin: Fundacja Instytut Spraw 

Administracji Publicznej. (Міжнародна науково-

практична конференція «Інноваційні наукові 

дослідження правового регулювання 

публічного адміністрування», 16-17 червня 

2017 р., м. Люблін, Польща. 

доц. Анісімова Г. В. 

8.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади ведення органічного 

землеробства»,  29 вересня 2017 р., м. Харків. 

доц. Анісімова Г. В. 

проф. Гетьман А. П. 

9.  

Харківський міжнародний юридичний форум 

«Право та проблеми сталого розвитку у 

глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 року, 

м. Харків. 

доц. Соколова А. К. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Размєтаєв С. В. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

доц. Черкашина М. К. 

доц. Шеховцов В. В. 

доц. Суєтнов Є. П. 

ас. Копиця Є. М. 

ас. Лозо О. В. 

ас. Туліна Е. Є. 

 

10.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Децентралізація публічного адміністрування в 

умовах інтеграції України до європейської 

спільноти: проблеми та перспективи», 6-7 

жовтня 2017 р., м. Сєверодонецьк. 

доц. Анісімова Г. В. 

11.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційна система та інформаційні 

технології в сучасній науці», 20 жовтня 2017 р., 

м. Харків. 

доц. Анісімова Г. В. 
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12.  Міжнародна наукова конференція 

«Шістнадцяті осінні юридичні читання», 20–21 

жовтня 2017 р., м. Хмельницький. 

доц. Суєтнов Є. П. 

13.  Міжнародна конференція «Угода про 

асоціацію як інструмент правових реформ в 

Україні», 23 жовтня 2017 р., м. Харків.  

проф. Гетьман А. П. 

доц. Анісімова Г. В. 

14.  Міжнародна наукова конференція 

«Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм» (Х Тодиківські 

читання), 27 жовтня 2017 року, м. Харків. 

проф. Гетьман А. П. 

15.  Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Двадцять перші економіко-

правові дискусії», 31 жовтня 2017 р., м. Львів. 

ас. Лозо О. В. 

16.  ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми законодавчого 

регулювання порядку розробки та прийняття 

нормативно-правових актів»,  2-3 листопада 

2017 р., м. Київ. 

доц. Анісімова Г. В. 

17.  Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Досягнення і проблеми 

юридичної науки в сучасному світі», 16 

листопада 2017 р., м. Тернопіль. 

ас. Лозо О. В. 

18.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку 

європейської освіти», 21-24 листопада 2017 р. 

м. Прага, Чехія. 

ас. Туліна Е. Є. 

19.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми розвитку права і держави 

в умовах міжнародних інтеграційних 

процесів», 24 листопада 2017 р., м. Дніпро. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Суєтнов Є. П. 

 

20.  Науково-педагогічне стажування «Юридична 

освіта майбутнього: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових досліджень», 27 

листопада-1 грудня 2017 р. м. Люблін, 

Республіка Польща. 

доц. Соколова А. К. 

ас. Туліна Е. Є. 

21.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Місце юридичних наук у 

формуванні правової культури сучасної 

людини», 22-23 грудня 2017 р., м. Запоріжжя. 

ас. Копиця Є. М. 

Всеукраїнські 

22.  Регіональна науково-практична конференція 

«Наукові дослідження на територіях і об’єктах 

природно-заповідного фонду Харківщини», 1 

лютого 2017 р., м. Харків. 

доц. Размєтаєв С. В. 
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23.  Круглий стіл «Створення й функціонування 

мережі природоохоронних територій і 

територій особливого природоохоронного 

значення (проблеми, методологічні і практичні 

засади, шляхи вдосконалення нормативно-

правової бази в заповідній справі)», 2 лютого 

2017 р., м. Харків. 

доц. Размєтаєв С. В. 

24.  Науково-практичний семінар «Сучасні 

проблеми діяльності суб’єктів господарювання 

за темою: «Спірні фінансові питання 

декларування майна, доходів та видатків і 

зобов’язань фінансового характеру за 

антикорупційним законодавством у контексті 

фінансового моніторингу») з підвищення 

кваліфікації адвокатів НДІ ПЗІР НАПрН 

України, березень 2017 р. 

доц. Анісімова Г. В. 

25.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Економіка 

природокористування: стан, проблеми, 

перспективи», 13-20 березня 2017 р., м. Ірпінь. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

26.  Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції», 6 квітня 

2017 р., м. Харків. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

27.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми судового права», 

присвячена пам’яті професора Івана Єгоровича 

Марочкіна, 20 квітня 2017 року, м. Харків. 

проф. Гетьман А. П. 

28.  Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція «Екологічна безпека: сучасні 

проблеми та пропозиції», 21 квітня 2017 р., м. 

Харків. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

ас. Туліна Е. Є. 

29.  VІІI Всеукраїнська наукова конференція 

студентів та аспірантів «Актуальні питання 

кримінального процесу очима молодих 

дослідників», 17 травня 2017 року, м. Харків. 

проф. Гетьман А. П. 

30.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Від правової охорони природи Української 

РСР до екологічного права України 

(конференція присвячена пам’яті доктора 

юридичних наук, професора Мунтяна Василя 

Лук’яновича з нагоди 95-річчя від Дня 

народження), 26 травня 2017 р., м. Київ. 

доц. Соколова А. К. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Черкашина М. К. 

доц. Суєтнов Є. П. 

ас. Туліна Е. Є. 

31.  Тренінг Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління при 

Мінприроди з питань усунення ризиків для 

доц. Анісімова Г. В. 
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здоров’я людей та навколишнього середовища 

від стійких органічних забруднювань, 

нормативно правового забезпечення 

регулювання СОЗ в України та світі, 

інвентаризації та моніторингу ПХД в рамках 

міжнародного проекту ГЕФ-ЮНІДО з метою 

сприяння використання Україною 

міжнародних зобов’язань щодо Стокгольмської 

конвенції про стійкі органічні забруднювачі 

(СОЗ), 12-13 червня 2017 р., м. Харків. 

32.  Семінар «Правове регулювання, інвентаризація 

та екологічно безпечне поводження з 

поліхлорованими біфеніллами в Україні» (в 

рамках проекту GEF-UNIDO PROJECT 

“Environmentally Sound Management and Final 

Disposal of Poychlorinated Biphenyls in 

Ukraine”), 12-13 червня 2017 р., м. Харків. 

доц. Размєтаєв С. В. 

33.  Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція «Політичні та правові дисонанси в 

сучасних українських реаліях» (ХХХ 

Харківські політологічні читання), 16 червня 

2017 року, м. Харків. 

проф. Гетьман А. П. 

34.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Реалізація норм екологічного, земельного та 

аграрного права в умовах реформування 

правової системи України» з нагоди 

відзначення 25-річчя навчально-наукового 

Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя 

Стефаника, 8-10 вересня 2017 р., м. Івано-

Франківськ – м. Яремче. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Соколова А. К. 

ас. Туліна Е. Є. 

35.  Всеукраїнський круглий стіл «Децентралізація 

влади як чинник розвитку аграрного, 

екологічного, земельного та інших 

природоресурсних галузей права», 22 вересня 

2017 р., м. Київ. 

проф. Гетьман А. П. 

ас. Туліна Е. Є. 

36.  Науково-практична конференція «День 

Сіверського Дінця – діалог заради 

майбутнього», 22 вересня 2017 р., м. 

Слов’янськ. 

доц. Размєтаєв С. В. 

37.  Preliminary training program “Association 

Agreement: Legal Guideline for Ukrainian 

Lawyers”, 24-th October, 2017, Kharkiv, Ukraine. 

доц. Анісімова Г. В. 

38.  Всеукраїнський науково-практичний круглий 

стіл «Національна безпека України: актуальні 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Шеховцов В. В. 
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проблеми правового забезпечення», 27 жовтня 

2017 р., м. Дніпро. 

ас. Туліна Е. Є. 

39.  Науково-практична конференція 

«Євроатлантична інтеграція України: свідомий 

вибір моделі безпеки», 6 листопада 2017 року, 

м. Харків. 

проф. Гетьман А. П. 

40.  Круглий стіл «Проблеми правового 

забезпечення використання та охорони 

природних ресурсів в умовах євроінтеграції», 8 

листопада 2017 р., м. Харків. 

ас. Туліна Е. Є. 

41.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених «Юридична осінь 2017 року», 

15 листопада 2017 р., м. Харків. 

доц. Суєтнов Є. П. 

42.  Круглий стіл «Господарсько-правове 

забезпечення інноваційного інвестування: 

проблеми та пропозиції», 16 листопада 2017 р., 

м. Харків. 

проф. Гетьман А. П. 

43.  XII науково-практична конференція «Суспільні 

науки в Україні та світі», 17 листопада 2017 

року, м. Краматорськ. 

ас. Лозо О. В. 

44.  Круглий стіл «Технології та екологія», 25 

листопада 2017 р., м. Харків. 
доц. Размєтаєв С. В. 

45.  

Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи 

розвитку екологічного, земельного й аграрного 

права в умовах євроінтеграції», 8 грудня 2017 

р., м. Харків.  

доц. Соколова А. К. 

проф. Гетьман А. П. 

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. 

ас. Туліна Е. Є. 

46.  Круглий стіл «Правове забезпечення адаптації 

інвестиційної моделі розвитку економіки 

України та ринків фінансових послуг до права 

Європейського Союзу», 8 грудня 2017 р., м. 

Харків. 

доц. Анісімова Г. В. 

47.  Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», 

8 грудня 2017 р., м. Харків. 

доц. Соколова А. К. 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Викладачі кафедри приймали участь у наступних зарубіжних 

конференціях: 

1. International Scientific Conference “Innovative research of legal 

regulation of public administrtion”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. 

Lublin: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej. (Міжнародна науково-

практична конференція «Інноваційні наукові дослідження правового 

регулювання публічного адміністрування», 16-17 червня 2017 р., м. Люблін, 

Польща (доц. Анісімова Г. В.). 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку європейської освіти», 21-24 листопада 2017 р., м. 

Прага, Чехія (доц. Туліна Е. Є.). 

3. Науково-педагогічне стажування «Юридична освіта майбутнього: 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», 27 листопада-1 

грудня 2017 р. м. Люблін, Республіка Польща (доц. Соколова А. К., доц. 

Туліна Е. Є.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій: 

1. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Теоретико-методологічні засади 

забезпечення сталого розвитку України : еколого-правовий аспект. Правове 

забезпечення економічної безпеки України: монографія / за ред. проф. 

Гетьмана. Х. 2017 (2 друк. арк.: Гетьман А. П. – 0,5 друк. арк.; Анісімова Г. 

В. – 1,5 друк. арк.) (надано до редакції). 

2. Туліна Е. Є. Правові засади використання рослинного світу : 

монографія / Е. Є. Туліна. – Харків : Право, 2017. – 216 с. (11,1 друк. арк.). 

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників:  

1. Черкашина М. К. Правове забезпечення ядерної радіоекологічної 

безпеки. Радіоекологія: підручник / В. П. Шапорєв, Ю. В. Масюкевич, В. Ф. 
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Моісєєв, М. К. Черкашина. Чернівці: Зелена Буковина, 2017. С. 383-409 (1,2 

друк. арк.). 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників: 

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. – 208 с. (12,09 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.). 

3.4. Кількість опублікованих статей – 24 / 13,34 друк. арк.  

з них: 

3.4.1. за кордоном – 1/0,14 друк. арк.: 

 1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Гармонізація законодавства України щодо 

поводження з відходами із законодавством Європейського Союзу. Екологічна 

політика і право. 2017. Т. 41. № 1. С. 48-52. DOI: 10/3233/EPL-170011 

(англійською мовою, Нідерланди. Журнал індексується наукометричною 

базою даних SCOPUS) (власні – 0,14 друк. арк.). 

 3.4.2. у міжнародних базах Scopus, Web of Science. У міжнародних 

базах Scopus Web of Science опубліковано 1 статтю (0,14 друк. арк.): 

 1. Гетьман А. П., Лозо В. І. Гармонізація законодавства України щодо 

поводження з відходами із законодавством Європейського Союзу. Екологічна 

політика і право. 2017. Т. 41. № 1. С. 48-52. DOI: 10/3233/EPL-170011 

(англійською мовою, Нідерланди. Журнал індексується наукометричною 

базою даних SCOPUS) (власні – 0,14 друк. арк.). 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus Web 

of Science). У міжнародних наукометричних базах даних опубліковано 15 

статей, загальним обсягом – 10,5 друк. арк.: 
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1. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Деякі еколого-правові аспекти 

забезпечення сталого розвитку України. Право та інновації. – 2017. – № 3 (18). 

– С. 7-17. Видання індексується Index Copernicus (IC), Польща, Academic 

Research Index – ResearchBib (Японія), Polish Scholarly Bibliography (PBN) 

(Польща), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), 

Scientific Indexing Services (SIS) (США) (1 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П., Зуєв В. А. Екологічне право: роздуми про його витоки 

та перспективи розвитку. Проблеми законності: зб. наукових праць. Х., 2017. 

Вип. 137. С. 75-91. Видання індексується в Google Scholar, «Information 

Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, 

Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search 

Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві 

версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, у базі даних (на платформі Uran – загальнодержавна 

технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and 

Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 

Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. (0,6 друк. арк.). 

3. Гетьман А. П. Розуміння верховенства права в системі екологічного 

законодавства України. Право України. 2017. № 5. С. 44-62. Видання 

індексується в: Index Copernicus International (Польща), системі Російського 

індексу наукового цитування «РІНЦ»; міжнародних реферативних базах 

даних «EBSCO Publisher» (США) (0,6 друк. арк.). 

  4. Anisimova G. V. Genesis of the institution of environmental rights of 

citizens in modern Ukrainian legal doctrine: natural law approach. Право та 

інноваційне суспільство. 2017. № 1 (8). С. 26-40.  Видання індексується в 

Index Copernicus (IC), Польща, Ulrichsweb Global Serials Directory (США), 

«HeinOnline» (США), Academic Research Index – ResearchBib (Японія), Polish 

Scholarly Bibliography (PBN) (Польща), Information Matrix for the Analysis of 

Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) (США) (1 друк. 

арк.). 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24782684,3.html
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2309-9275
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2309-9275
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24782684,3.html
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://home.heinonline.org/content/catalog-search/?termsa=2309-9275
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2309-9275
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5. Anisimova G. V. Theoretical and legal issues of environmental security 

support in the innovative process in Ukraine. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 

70-76.  Видання індексується в Index Copernicus (IC), Польща, Academic 

Research Index – ResearchBib (Японія), Polish Scholarly Bibliography (PBN) 

(Польща), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), 

Scientific Indexing Services (SIS) (США)  (0,5 друк. арк.). 

6. Анісімова Г. В. Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення 

права загального природокористування в Україні. Теорія і практика 

правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2017. Т. 2. № 12 (2017). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/.  Видання індексується в Google Scholar, у 

міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), 

«WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory of Open 

Access Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact 

Factor» (Австралія), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), 

«Directory of Research Journals Indexing» (Індія), «International Innovative 

Journal Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» 

(РФ); має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова 

періодика України», «Central and Eastern European Online Library» 

(Німеччина), «Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. 

(2 друк. арк.). 

 7. Размєтаєв С., Біловус Р. Механізм правового регулювання порядку 

здійснення загального користування надрами. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 6. С. 88–90. Видання індексується в 

Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка 

Польща) (власні – 0,25 друк. арк.). 

 8. Ткаченко О. М. Актуальні проблеми правового регулювання 

біосферних заповідників. Юридичний науковий електронний журнал. 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24782684,3.html
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2309-9275
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2309-9275
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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Запоріжжя. 2017. Вип. 6. Видання індексується в Міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,5 

друк. арк.). 

 9. Ткаченко О. М. Правова охорона та розвиток рекреаційних 

природних територій України та стран Балтії: порівняльний аналіз. Право і 

суспільство. Дніпро. 2017. № 6. Видання індексується в Міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,5 

друк. арк.). 

 10. Єрмолаєва Т. В. Проблеми доступу до правосуддя при захисті 

екологічних прав. Проблеми законності: зб. наукових праць. Х., 2017. Вип. 

132. С. 92-100. Видання індексується в Google Scholar, міжнародних 

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

Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, Scientific Indexing 

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

Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті 

на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у 

базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – 

загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems 

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

інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та 

ін. (0,5 друк. арк.). 

11. Черкашина М. К.  Правова політика Європейського Союзу у сфері 

охорони та раціонального використання вод. Проблеми законності. Вип. 138 

(2017). С. 109-117. Видання індексується в Google Scholar, «Information 

Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, 

Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search 

Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві 

версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, у базі даних (на платформі Uran – загальнодержавна 

технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи 

Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін. (0,6 друк. арк.). 

12. Лозо О. В. Сьома Екологічна програма ЄС: ландшафти – 

самостійний об’єкт правового регулювання чи елемент «природного 

капіталу»? «Право»: зб. наук. пр. Харків. нац. педагогічного у-ту імені  Г. С. 

Сковороди.  2017  (надано до редакції). Видання індексується в: Ulrichsweb 

Global Serials Directory ; OCLC WorldCat ; Index Copernicus; Open Academic 

Journals Index (OAJI); Research Bible; BASE (Bielefeld Academic search 

Engine); Google Scholar (Гугл Академия); Polska Bibliografia Naukowa (0,5 

друк. арк.). 

13. Лозо О. В. Проблеми правового регулювання охорони довкілля в 

умовах збройного конфлікту. Міжнародний аспект. Досягнення і проблеми 

юридичної науки в сучасному світі: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конференція. м. Тернопіль. 2017. [Електронний ресурс]: http://www.lex-

line.com.ua/?go=full_article&id=2202 Видання індексується в спеціалізованій 

інформаційній системі Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» (0,4 

друк. арк.). 

 14. Туліна Е. Є. Особливості юридичної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері використання рослинного світу. Науковий. вісник 

Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. Науки». 2017. Вип. 3. Т. 1. С. 161-165. 

Видання індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus 

International (Республіка Польща) (0,7 друк. арк.). 

 15. Копиця Є. М. Особливості права ЄС у галузі нормування якості 

атмосферного повітря. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: зб. 

наук. пр. Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

2017. № 6. (надано до редакції). Видання індексується в: Міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus International (Республіка Польща); 

Google Scholar (Гугл Академия) (0,6 друк. арк.) 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus).  

http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2202
http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=2202
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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14 цитувань на наукову статтю: Getman A. P., Karasiuk V. V. A 

crowdsourcing approach to building a legal ontology from text // Artificial 

intelligence and Law. 2014. Volume 22. Number 3. Р. 313-335. DOI: 

10.1007/s10506-014-9159-1 // http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-

9159-1. 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкова

ної 

продукці

ї 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конфере

нціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібник

и з 

грифом 

МОН  

Підруч

ники, 

навчал

ьні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

нормат

ивної 

літерат

ури 

Кодекс

и, 

комент

арі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

79/51,99 2/13,1 24/13,34 52/11,86 -- 3/13,79 -- -- 3,6 

 

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, Інститутом держави і права імені В. М. 

Корецького НАН України, Національним університетом «Одеська юридична 

академія», Донецьким національним університетом, Національним гірничим 

університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, 

Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ін.,  

а також вищими навчальним закладами зарубіжних країн – Білоруським 

державним університетом. Ці зв’язки виражаються у різних формах: 

рецензування наукових робіт; підготовка дисертацій до захисту; робота у 

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-9159-1
http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-9159-1
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спеціалізованих радах, редколегіях; опонування дисертаційних робіт; 

виступи на форумах, 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. 

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). Лекції, семінари для практичних 

працівників викладачами кафедри за звітній період не проводились. 

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

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання. 

 Доц. Шеховцовим В. В. у листопаді 2017 р. проведено узагальнення 

практики застосування Прокуратурою Харківської області законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища за 2017 рік. 

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

та ін.  

Доц. Шеховцовим В. В., доц. Суєтновим Є. П. надано роз’яснення на 

запит Луганського обласного управління лісового та мисливського 

господарства (вх. № 125-01-394 від 07.02.2017 р.) 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. 

Проф. Гетьманом А. П., доц. Шеховцовим В. В., доц. Суєтновим       

Є. П. надано роз’яснення на запит Харківської обласної ради від 29.03.2017 

р. за № 01-38/753 з приводу незаконних вирубок, знищення та пошкодження 

дерев у полезахисних лісових смугах. 
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 Проф. Гетьманом А. П. надано роз’яснення на запит Представника 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19.04.2017 р. за 

№ 8.2.1/7-К284218.17-5/22-88 з питань, які стосуються невідповідності дій 

органів державної влади та місцевого самоврядування чинному земельному 

законодавству України. 

 Проф. Гетьманом А. П. надано роз’яснення на запит Харківської 

обласної ради від 27.10.2017 р. за № 01-44/2462  щодо існування 

організаційно-правових та економічних моделей в світі та в Україні, що 

дозволяють відстеження та моніторинг обігу природних ресурсів з метою їх 

максимального та раціонального використання. 

  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: дії 

принципу верховенства права в регулюванні суспільних відносин; 
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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.  

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; правового забезпечення охорони вод; правового 

регулювання добування диких тварин з метою їх утримання і розведення у 

напіввільних умовах чи в неволі; правових засад забезпечення екологічної 

освіти та виховання в Україні тощо. 

За звітний період були захищені 7 кандидатських дисертацій за 

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

природоресурсне право:  

1. Котеньов О. Г. «Принципи права природокористування» (науковий 

керівник доц. Размєтаєв С. В.).  

2. Павлова О. В. «Правові засади формування екологічної держави за 

участю громадськості» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 

3. Боровицька А. Г. «Правове регулювання ведення державного водного 

кадастру України» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 

4. Мікулін Д. М. «Правове регулювання довгострокового тимчасового 

користування лісами» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 
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5. Стрельник В. В. «Правові питання здійснення екологічного контролю 

та нагляду у сфері охорони надр» (науковий керівник доц. Размєтаєв С. В.). 

6. Шинкарьов О. О. «Екологічні обов’язки громадян: механізм 

правового регулювання» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 

7. Кім А. А. «Правовий режим об’єктів рослинного світу, занесених до 

Зеленої книги України» (науковий керівник доц. Соколова А. К.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

Всі викладачі на кафедрі мають науковий ступінь.  

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. підготувала: 

1. Відгук на автореферат дисертації Заверюхи Марини Михайлівни на 

тему «Правове регулювання використання та охорони лісів за лісовим та 

земельним законодавством України», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації Олещенко Іванни В’ячеславівни на 

тему «Правове забезпечення охорони довкілля суб’єктами господарювання», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

природоресурсне право. 

3. Відгук на автореферат дисертації Гурової Анни Михайлівни на тему 

«Правова охорона навколоземного космічного простору від засмічення», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

природоресурсне право. 

Доц. Анісімова Г.В., доц. Соколова А. К. підготували: 
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1. Відгук на автореферат дисертації Данилюк Лесі Романівни на тему 

«Правовий режим мисливських ресурсів в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. 

Доц. Бредіхіна В. Л. підготувала: 

1. Відгук на автореферат дисертації Ліхтер Мар’яни Павлівни на тему 

«Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя 

населення в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

екологічне право; природоресурсне право. 

Доц. Суєтнов Є. П. підготував: 

1. Відгук на автореферат дисертації Олещенко Іванни В’ячеславівни 

«Правове забезпечення охорони довкілля суб’єктами господарювання», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

природоресурсне право. 

 

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. 

 Доц. Размєтаєв С. В. виступав по місцевому телебаченню у березні 

2017 р. на ТРК «Оріон» у програмі «По суті» щодо новел законодавства у 

сфері правового поводження з відходами.  

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків 

на кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та 

керівників.  
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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 публічного права та адміністрування, Слідчо-

криміналістичного інституту. Крім того, всі викладачі кафедри екологічного 

права займалися індивідуальною науково-дослідною роботою зі студентами 

всіх факультетів.  

На засіданні кафедри (протокол № 12 від 26.02.2016 року) затверджено 

Положення про студентські іменні наукові гуртки кафедри екологічного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Також, слід зазначити, що 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., ас. 

Лозо О. В., ас. Копиці Є. М., ас. Туліної Е. Є. 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 

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 



 

 49 

обумовлені суттєвим оновленням земельного, лісового, надрового, водного 

та іншого законодавства. 

Доц. Бредіхіна В. Л. 15 листопада 2017 р. провела круглий стіл 

«Правове забезпечення використання та охорони природних ресурсів в 

умовах євроінтеграції», в роботі якого взяли участь більше 30 студентів.   

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць / друк. арк. : 

Під керівництвом доц. Соколової А. К. – 2 / 0,4 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Анісімової Г. В. – 7/ 1,4 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Ткаченко О. М. – 6 / 1,2 друк. арк.  

Під керівництвом доц. Єрмолаєвої Т. В. – 2 / 0,4 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Бредіхіної В. Л. – 2 / 0,4 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Черкашиної М. К. – 15 / 3 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Шеховцова В. В. – 3 / 0,6 друк. арк.  

Під керівництвом доц. Суєтнова Є. П. – 5 / 1 друк. арк.   

Під керівництвом. ас. Копиці Є. М. – 28 / 5,6 друк. арк. 

Під керівництвом Туліної Е. Є. – 8 / 1,6 друк. арк. 

Під керівництвом ас. Лозо О. В. – 7/ 1,4 друк. арк. 

Всього: 85 / 17 друк. арк. 

Крім того, під керівництвом доц. Єрмолаєвої Т. В. подано на 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Право» наукову роботу студентки 4 курсу 11 групи Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції Головко А. С. «Правове регулювання екологічного 

оподаткування в Україні та країнах ЄС». 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. Наукові статті та тези 

студентів у співавторстві з викладачами не публікувались.  

 

 

 



 

 50 

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»; «Судово-медична експертиза»;  Віснику НЮУ імені Я. Мудрого. 

Серія: Філософія, філософія права, соціологія, політологія; Віснику НЮУ 

імені Я. Мудрого. Серія: Економічна теорія і право; електронного збірнику 

Національного юридичного університету імені Я. Мудрого «Теорія і 

практика правознавства»; науково-практичного журналу «Юрист України»; 

Редакційної ради міжнародних наукових журналів Проекту SWorld, науково-

практичного журналу «Соціологія права»; член Наукової ради юридичного 

журналу «Право України». 

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

фахового журналу «Теорія і практика правознавства»; заступником 

головного редактора електронного фахового журналу «Право та інноваційне 

суспільство»; заступником головного редактора фахового журналу «Право та 

інновації». 

Доц. Размєтаєв С. В. є членом редакційної колегії науково-популярного 

екологічного журналу «Екологічний вісник України» та членом редакційної 

колегії реферативного журналу «Екологія». 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ 

НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 

 

Доц. Соколову А. К. нагороджено Подякою Міністерства освіти та 

науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 

Проф. Гетьмана А. П. нагороджено Почесною грамотою Асоціації 

органів місцевого самоврядування Харківської області; присвоєно звання 

«Почесний громадянин Харківської області». 

Доц. Єрмолаєва Т. В. нагороджена Грамотою Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

Ас. Копиця Є. М. нагороджена Грамотою Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації з нагоди Дня юриста. 

 

 

Звіт кафедри екологічного права з науково-дослідної роботи за 2017 рік 

обговорено та затверджено на засіданні кафедри екологічного права.  

 

Протокол № 5 від «29» листопада 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри екологічного права 

Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого       А. К. Соколова 

 


