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1. Єрмолаєва Тетяна Вікторівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Співвідношення  норм національного та європейського законодавства 

щодо використання та охорони об’єктів тваринного світу, що перебувають 

під загрозою зникнення» (1,5 друк. арк.).  

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

Статті до Юридичної енциклопедії:  14  (1,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень –  2  (0,4 друк. арк.)  

Всього: 2,1 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

  Статті до Юридичної енциклопедії: 14 статей – 1,7 друк. арк. 

1. Єрмолаєва Т. В.  Акліматизація. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2018. С. 17-19 (0,2 друк. арк.). 

2. Єрмолаєва Т. В.  Використання водних живих ресурсів. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 74-75 (0,1 

друк. арк.). 

3. Єрмолаєва Т. В.  Відтворення водних живих ресурсів. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 94-95 (0,1 

друк. арк.). 

4. Єрмолаєва Т. В.  Водні живі ресурси. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2018. С. 120-121 (0,1 друк. арк.). 

5. Єрмолаєва Т. В.  Державне агентство рибного господарства України. 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; 



Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 205-208 (0,2 

друк. арк.). 

6. Єрмолаєва Т. В.  Дозвіл на спеціальне використання водних живих 

ресурсів. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 

257-258 (0,1 друк. арк.). 

7. Єрмолаєва Т. В.  Квота на спеціальне використання водних живих 

ресурсів. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 

С.378-379 (0,1 друк. арк.). 

8. Єрмолаєва Т. В.  Любительське рибальство. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 469-472 (0,2 друк. арк.). 

9. Єрмолаєва Т. В.  Охорона водних живих ресурсів. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 555-556 (0,1 друк. арк.). 

10. Єрмолаєва Т. В.  Промислове рибальство. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 648 (0,1 друк. арк.). 

11. Єрмолаєва Т. В.  Рибні запаси. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2018. С. 667 (0,1 друк. арк.). 

12. Єрмолаєва Т. В.  Рибогосподарський водний об’єкт. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 667-668 (0,1 

друк. арк.). 

13. Єрмолаєва Т. В.  Спеціальне використання водних живих 

ресурсів. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 



Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 

681-682 (0,1 друк. арк.). 

14. Єрмолаєва Т.В.  Спортивне рибальство. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 693-694 (0,1 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Єрмолаєва Т. В. До питання захисту екологічних прав в умовах 

сьогодення.  Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних 

правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України: матер. конф. 

(м. Одеса, 7-10 червня 2018 р./ відп. ред. д.ю.н., доц. Т.Є Харитонова, к.ю.н., 

доц. Х.А. Григор’єва. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 127-

130 (0,2 друк. арк.).  

2. Єрмолаєва Т. В. Міжнародне екологічне судочинство. Сучасний стан 

та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика: 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. 235-237 (0,2 

друк. арк.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Проаналізував національне 

та європейське законодавство, зроблено висновок про те, що на відміну від 

європейського законодавства про захист об’єктів тваринного світу, що 

знаходяться під загрозою зникнення, національне містить досить загальні 

приписи, що не дає можливості звернутися до проблем зникнення тварин та 

рослин більш вузько.  Насамперед, ряд проблем містить  Закон України «Про 

Червону книгу України», зобов’язуючи до збереження об’єктів Червоної 

книги, проте не уточнюючи хто і яким чином зобов’язаний здійснювати таку 

охорону. Тому, було запропоновано ряд наступних удосконалень: покращити 

роботу Національної комісії з питань Червоної книги України; законодавчо 

закріпити вимоги до способів охорони конкретних видів, занесених до 

Червоної книги України; на місцях значного зосередження об’єктів Червоної 

книги зобов’язати до створення заповідників; визначити у Кодексі України 

про адміністративні правопорушення міри відповідальності за порушення 

порядку збереження і здійснення заходів з охорони видів Червоної книги 

України та покласти таку відповідальність на користувачів земельних 

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

діяльності, які безпосередньо внаслідок власного виробництва впливають на 

збереження рідкісного біорізноманіття. 

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. Відповідь 

на запит Департаменту організаційно-апаратної роботи Міністерства 

внутрішніх справ України щодо протидії жорстокому поводженню з 

тваринами, зокрема при використанні службових собак для забезпечення 

громадської безпеки та порядку в Україні (відповідь підготовлена разом з 

доц. Шеховцовим В. В.). 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є 

депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

дату та місце проведення). 

 Міжнародні: 1   

1. 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, м. Одеса-смт.Затока. 

 Всеукраїнські: 1  

1. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

теорія та практика», 7 грудня 2018 року, м. Харків. 



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

   Статті до юридичної енциклопедії: 14 статей – 1,7 друк. арк.  

1. Єрмолаєва Т. В.  Акліматизація. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2018. С. 17-19 (0,2 друк. арк.). 

2. Єрмолаєва Т. В.  Використання водних живих ресурсів. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 74-75 (0,1 

друк. арк.). 

3. Єрмолаєва Т. В.  Відтворення водних живих ресурсів. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 94-95 (0,1 

друк. арк.). 

4. Єрмолаєва Т. В.  Водні живі ресурси. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. 2018. С. 120-121 (0,1 друк. арк.). 
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 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Єрмолаєва Т. В. До питання захисту екологічних прав в умовах 

сьогодення.  Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення 

стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних 

правовідносин у контексті інтеграційного розвитку України: матер. конф. 

(м. Одеса, 7-10 червня 2018 р./ відп. ред. д.ю.н., доц. Т.Є Харитонова, к.ю.н., 

доц. Х.А. Григор’єва. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 127-
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2. Єрмолаєва Т. В. Міжнародне екологічне судочинство. Сучасний стан 

та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та 

природоресурсного права: теорія та практика: 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. 235-237 (0,2 

друк. арк.). 

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

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

даних Scopus, Web of Science відсутні. 

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

наукометричних базах. Публікації у інших наукометричних базах даних 

відсутні. 

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

членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є членом 

спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Опонентом 

дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. Відгуки на дисертації (рецензії) та 

автореферати не надавались. 

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

назву стипендії/премії). У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  Участь 

у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору.  Участь у наукових 

дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та Науково-

дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Відзнаки та 

нагороди у звітному році не отримував. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                    Т. В. Єрмолаєва 


