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1. Лозо Олена Вячеславівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Особливості правового регулювання охорони та використання 

ландшафтів в Україні та світі» (1,5 друк. арк.).  

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

Статті до Юридичної енциклопедії:  7 статей (0,75  друк. арк.). 

Наукові статті: 1 (0,27 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,48 друк. арк.). 

Всього: 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Статті до Юридичної енциклопедії: 7 статей (0,75 друк. арк.) 

1. Лозо О. В. Антропогенний ландшафт. 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. 23-24 (0,1 друк. арк.). 

2. Лозо О. В. Біосферні заповідники. 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. 64-65 (0,1 друк. арк.). 

3. Лозо О. В. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення. 

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. 125-

126 (0,1 друк. арк.). 

4. Лозо О. В. Громадські інспектори з охорони довкілля. 

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. 184-

185 (0,1 друк. арк.). 

5. Лозо О. В. Державний облік територій та об’єктів екомережі. 

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. 235 (0,1 друк. 

арк.). 

6. Лозо О. В. Ландшафт. 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. 437-439 (0,13 друк. арк.). 

7. Лозо О. В. Ландшафт природний. 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. 439-441 (0,12 друк. арк.). 

  Наукові статті: 

  1. Lozo V., Lozo O. The Environmental Policy and Law in a New Reality. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 4 (vol. 2). Р. 61–66 (Перевод: Лозо 

В., Лозо О. Экологическая политика и право в условиях новой реальности. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 4 (2). С. 61–66) (у співавторстві, 

власні – 0,27 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Лозо О. В.  Правове врегулювання проблеми з відходами як шлях до 

відновлення ландшафтів в Україні. 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. 259-261 (0,13 друк. арк.). 

2. Лозо О. В. Проблемні питання правового регулювання поводження з 

відходами в Україні. Актуальні дослідження правової та історичної науки: 

матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція. Тернопіль. 2018 (надано 

до редакції) (0,35 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В Україні поступово починає реалізовуватися європейський підхід до 

охорони навколишнього природного середовища, який включає багато 

принципів і аспектів. У цьому аспекті важливим є комплексний підхід до 

створення нових стратегій розвитку та вирішення екологічних проблем. 

Ландшафт, як комплексний об'єкт правової охорони, відіграє одну з 

ключових ролей в побудові нової парадигми українського екологічного 

законодавства. Але в умовах реальної дійсності в Україні практично відсутнє 

законодавство про ландшафти. Тому вивчення цієї тематики, створення 

науково-теоретичних і практичних рекомендацій є необхідними для 

подальшого розвитку екологічного права в Україні.  

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). 

 Всеукраїнські: 1 

1. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

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

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: 7 статей (0,75 друк. арк.) 



1. Лозо О. В. Антропогенний ландшафт. 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. 23-24 (0,1 друк. арк.). 

2. Лозо О. В. Біосферні заповідники. 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. 64-65 (0,1 друк. арк.). 

3. Лозо О. В. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення. 

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. 125-

126 (0,1 друк. арк.). 

4. Лозо О. В. Громадські інспектори з охорони довкілля. 

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. 184-

185 (0,1 друк. арк.). 

5. Лозо О. В. Державний облік територій та об’єктів екомережі. 

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. 235 (0,1 друк. 

арк.). 

6. Лозо О. В. Ландшафт. 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. 437-439 (0,13 друк. арк.). 

7. Лозо О. В. Ландшафт природний. 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. 439-441 (0,12 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Lozo V., Lozo O. The Environmental Policy and Law in a New Reality. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 4 (vol. 2). Р. 61–66 (Перевод: Лозо 

В., Лозо О. Экологическая политика и право в условиях новой реальности. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 4 (2). С. 61–66) (у співавторстві, 

власні – 0,27 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  



1. Лозо О. В.  Правове врегулювання проблеми з відходами як шлях до 

відновлення ландшафтів в Україні. 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. 259-261 (0,13 друк. арк.). 

2. Лозо О. В. Проблемні питання правового регулювання поводження з 

відходами в Україні. Актуальні дослідження правової та історичної науки: 

матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція. Тернопіль. 2018 (надано 

до редакції) (0,35 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.  
1. Lozo V., Lozo O. The Environmental Policy and Law in a New Reality. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 4 (vol. 2). Р. 61–66 (Перевод: Лозо 

В., Лозо О. Экологическая политика и право в условиях новой реальности. 

Visegrad journal on human rights. 2018. № 4 (2). С. 61–66) (у співавторстві, 

власні – 0,27 друк. арк.). Наукове видання включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2. Лозо О. В. Проблемні питання правового регулювання поводження з 

відходами в Україні. Актуальні дослідження правової та історичної науки: 

матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція. Тернопіль. 2018 (надано 

до редакції) (0,35 друк. арк.). Збірник матеріалів науково-практичної 

інтернет-конференції включений до наукометричної бази даних "РИНЦ / 

RSCI". 

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. 

Подяка ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та за нагоди Дня юриста».  

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                             О. В. Лозо 


