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матер. наук.-практ. конференції (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) : зб. тез наук. 

доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 

2018. С. 216-219 (0,2 друк. арк.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджені деякі види екологічної безпеки, зокрема техногенно-

екологічна та ресурсно-екологічна безпека; проаналізовані юридична 

природа та зміст поняття ресурсно-екологічної безпеки, основні напрямки та 

заходи її забезпечення в Україні, обґрунтована необхідність законодавчої та 

наукової уваги до ресурсного аспекту екологічної безпеки в контексті 

сталого розвитку, висвітлені основоположні наукові підходи щодо 

визначення та збереження природно-ресурсного потенціалу України.  

Проаналізовані основні економіко-правові інструменти забезпечення 

ресурсно-екологічної безпеки, зокрема заходи щодо стимулювання 

раціонального використання та збереження природних ресурсів, лімітування 

їх використання, реалізації платності спеціального природокористування та 

ін. 

Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного та іншого 

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки та раціонального 

використання природних ресурсів в умовах реалізації концепції сталого 

розвитку та євроінтеграційних процесів. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 



6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

  Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

 Міжнародні: 4 

1. Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і 

діяльності людини – освіта, наука, практика: XVI БЖДЛ-2018», 25-27 квітня 

2018 р., Львів. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права», 26-27 квітня  

2018 р., м. Мінськ ,Білорусь. 

3. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть»,  

18-19 травня 2018 р., м. Київ. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Третє зібрання 

фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України», 7-10 червня 2018 р. м. Одеса. 

Всеукраїнські: 2 

 1. Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах», 20 квітня 2018 р., 

Харків. 

2. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 
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