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1. Размєтаєв Сергій Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Актуальні питання правового регулювання видобутку корисних 

копалин» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 2 (1 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень –  1 (0,3 друк. арк.). 

Всього: 1,3 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Наукові статті: 

1. Размєтаєв С. В. Поняття вторинних ресурсів тваринного походження. 

Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14)  (надано до редакції) (0,5 

друк. арк.). 

2. Размєтаєв С. В. Правові питання визначення екологічного контролю та 

нагляду у сфері охорони надр. Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 

(14)  (надано до редакції) (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Проблеми застосування модульного підходу для 

забезпечення академічної свободи. Компетентносний підхід у навчанні і 

якість вищої юридичної освіти: тези доповідей та повідомлень учасників 

XII конференції школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В. В. 

Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого, 2018. С. 43-46 

(0,3 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
В рамках теми річної науково-дослідної роботи проведено науково-

правове дослідження проблем правового регулювання використання і 

охорони надр, зокрема досліджено актуальні проблеми правового режиму 

шахтних та дренажних вод, які утворюються під час видобутку корисних 

копалин, за результатами якого підготовлений експертний висновок та 

редакцію надано дві наукові статті для опублікування, в яких зроблені 

висновки та запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства. 

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. 

1. Підготовка експертного висновку для народного депутата України 

Недава О. А. щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення законодавства з питань  

поводження з радіоактивними відходами» № 6089. 

2. Підготовлено експертний висновок щодо проекту Закону «Про 

внесення змін до Земельного кодексу України щодо сприяння розвитку 

торфовидобувної галузі» за запитом народного депутата України І. С. 

Луценко від 17 серпня 2018 р. № 1225 (у складі робочої групи разом із М. В. 

Шульгою, Г. В. Анісімовою, Д. В. Санніковим). 

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. 

1. У складі робочої групи по попередженню незаконної вирубки лісів та 

полезахисних лісосмуг на території Харківській області Харківської обласної 

ради приймав участь в розробці пропозицій до відповідного рішення 

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. Член басейнової ради  Сіверського Дінця та Нижнього Дону (наказ 

№ 1 від 27.09.18 р.). 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

У період з січня по листопад 2018 р. проведено узагальнення практики 

застосування законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища Харківським обласним відділенням Сіверсько-Донецького 

басейнового управління водних ресурсів. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Підготовлена доповідна записка до Харківської обласної ради щодо 

визначення розмірів шкоди за незаконну рубку лісів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Відповідь на запит народного депутата України № 295/02-756 від 



02.04.2018 р. Сольвара Р. М. щодо роз’яснення питань, які стосуються 

використання прибережних захисних смуг. 

2. Науково-правовий висновок на запит генерального директора 

підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного 

товариства «Запорізький залізорудний комбінат» М. К. Короленко № 01-

23/1191від 02.10.2018 р (у співавторстві з Г. В. Анісімовою). 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Член робочих груп з питань природокористування Харківської 

обласної ради та Департаменту екології та природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації. 

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

дату та місце проведення). 

 Міжнародні: 1   

1. Міжнародна науково-технічна конференції «Екологічна і техногенна 

безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізації відходів», м. 

Харків, 25-26 квітня 2018 р. 

 Всеукраїнські: 5  

1.  Круглий стіл «Екологія мегаполісу: проблеми та шляхи вирішення», 

м. Харків, 15 лютого 2018 р. 

2.  Науково-практичний семінар з питань захисту інтелектуальної 

власності, м. Харків, 21 березня 2018 р. 

3. XII конференція школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Компетентносний підхід 

у навчанні і якість вищої юридичної освіти», березень 2018 р., м. Харків. 

4.  Другі Мечніковські читання, присвячені 110-й річниці вручення І. І. 

Мечникову Нобелівської премії, сел. Двурічна, 18-19 травня 2018 р. 

5.  Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: 

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

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

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

друкованих аркушів. 

 Наукові статті: 

1. Размєтаєв С. В. Поняття вторинних ресурсів тваринного походження. 

Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14)  (надано до редакції) (0,5 

друк. арк.). 

2. Размєтаєв С. В. Правові питання визначення екологічного контролю та 

нагляду у сфері охорони надр. Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 

(14)  (надано до редакції) (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Проблеми застосування модульного підходу для 

забезпечення академічної свободи. Компетентносний підхід у навчанні і 

якість вищої юридичної освіти: тези доповідей та повідомлень учасників 

XII конференції школи педагогічної майстерності Національного 



юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В. В. 

Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого, 2018. С. 43-46 

(0,3 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

відсутні. 

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

наукометричних базах.  
1. Размєтаєв С. В. Поняття вторинних ресурсів тваринного походження. 

Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14)  (надано до редакції) (0,5 

друк. арк.). Електронне 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. Размєтаєв С. В. Правові питання визначення екологічного контролю 

та нагляду у сфері охорони надр. Теорія і практика правознавства. 2018. 

Вип. 2 (14)  (надано до редакції) (0,5 друк. арк.). Електронне 

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. 

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

Член редакційної колегії журналу «Екологічний вісник» та 

реферативного журналу «Екологія». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 



 Член науково-технічної ради Національного природного парку 

«Гомільшанські ліси», «Дворічанській» та «Слобожанській». 

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. 

 1. Подяка Комітету з питань екологічної політики, 

природокористування та  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

Верховної Ради України за №04-15/12-1039. 

 2. Грамота Всеукраїнської екологічної ліги за принципову 

громадянську позицію у сфері захисту довкілля, участь у розв’язанні 

регіональних екологічних проблем та з нагоди 20-річчя Харківської обласної 

організації Всеукраїнської екологічної ліги.   

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                    С. В. Размєтаєв 


