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Проаналізувавши вітчизняне екологічне законодавство, зроблено 

висновок, що однією із сучасних тенденцій його розвитку є впровадження 

екосистемного підходу з метою збереження та відновлення природних 

екосистем. Безумовно, це позитивний аспект. Але головне, щоб така 

тенденція мала подальше продовження, бо ефективність екосистемного 

підходу залежить не лише від його законодавчого визнання, а й від наявного 

в законодавстві механізму його практичної реалізації. 

За результатами аналізу деяких еколого-правових документів 

програмного характеру (Концепція національної екологічної політики 

України на період до 2020 року, Основні засади (стратегія) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року тощо) зроблено 



висновок про те, що в цих документах збереження природних екосистем 

визнається метою національної екологічної політики. Для її досягнення 

закріплюються відповідні стратегічні цілі та завдання, спрямовані на 

впровадження та реалізацію екосистемного підходу. 

На підставі дослідження принципу екосистемного підходу в 

екологічному праві України встановлено, що сучасна вітчизняна еколого-

правова думка ще не виробила чіткого розуміння вказаного принципу та його 

місця в системі принципів екологічного права, адже він одночасно 

розглядається і як самостійний принцип, і як одна з основних характеристик 

інших принципів екологічного права. З огляду на це, важливим завданням 

еколого-правової науки, за нашим переконанням, має бути дослідження 

принципу екосистемного підходу в екологічному праві України в аспекті 

його співвідношення з іншими принципами цієї галузі права. 

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. 

 Науково-правовий висновок за запитом № 64/0/27-18 від 21.09.2018 р.  

Вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. 

М. Лобойко, судді Великої Палати Верховного Суду О. Р. Кібенко від 

21.09.2018 р. № 249/0/26-18, справа № 910/8122/17 (у складі робочої групи 

разом із: Гетьманом А. П., Анісімовою Г. В., Шеховцовим В. В.). 

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. 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам. 



 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.4. 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: 2 

1. II Харківський міжнародний юридичний форум «Розвиток права в 

умовах цифрової економіки», м. Харків, 25–28 вересня 2018 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть», присвячена 120-

річчю Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, 18–19 травня 2018 р. 

 Всеукраїнські: 3 

1. Науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

аграрного законодавства і права в сучасних умовах», м. Харків, 20 квітня 

2018 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Юридична осінь 2018 року», м. Харків, 14 листопада 2018 р. 

3. 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. 

Терміни до Великої української юридичної енциклопедії: 

1. Суєтнов Є. П. Всесвітня хартія природи (1982). 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. 141-144 (0,25 друк. арк.). 

2. Суєтнов Є. П. Декларація Конференції Організації Об’єднаних Націй 

з проблем оточуючого людину середовища, Стокгольмська декларація 

(1972). 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. 188-

189 (0,1 друк. арк.). 

3. Суєтнов Є. П. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього 

середовища та розвитку (1992). 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. 189-190 (0,1 друк. арк.). 

4. Суєтнов Є. П. Екосистема, екологічна система. 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. 309-311 (0,2 друк. арк.). 

5. Суєтнов Є. П. Заготівля деревини. 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. 330-332 (0,1 друк. арк.). 

6. Суєтнов Є. П. Заготівля другорядних лісових матеріалів. 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. 332-

333 (0,1 друк. арк.). 

7. Суєтнов Є. П. Конвенція про збереження мігруючих видів диких 

тварин, Боннська конвенція (1979). 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. 390-392 (0,2 друк. арк.). 

8. Суєтнов Є. П. Конвенція про охорону біологічного різноманіття 

(1992). 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. 395-

398 (0,25 друк. арк.). 

9. Суєтнов Є. П. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі (1979). 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. 401-402 (0,1 друк. арк.). 

10. Суєтнов Є. П. Конвенція про охорону Середземного моря від 

забруднення (1976). 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. 403 (0,1 друк. арк.). 



11. Суєтнов Є. П. Конвенція про охорону та використання 

транскордонних водотоків і міжнародних озер (1992). 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. 403-405 (0,2 друк. арк.). 

12. Суєтнов Є. П. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє 

середовище у транскордонному контексті (1991). 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. 406-407 (0,2 друк. арк.). 

13. Суєтнов Є. П. Конвенція про режим проток, Конвенція Монтре 

(1936). 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. 407-

410 (0,25 друк. арк.). 

14. Суєтнов Є. П. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на 

великі відстані (1979). 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. 410-411 (0,1 друк. арк.). 

15. Суєтнов Є. П. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 

(1979). 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. 411-

413 (0,1 друк. арк.). 

16. Суєтнов Є. П. Конвенція про ядерну безпеку (1994). 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. 413-

415 (0,1 друк. арк.). 

17. Суєтнов Є. П. Конвенція щодо співробітництва по охороні та 

сталому використанню ріки Дунай, Конвенція про охорону ріки Дунай (1994). 

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. 415-

417 (0,1 друк. арк.). 

18. Суєтнов Є. П. Міжнародний союз охорони природи (МСОП, 1948). 

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. 489-

491 (0,1 друк. арк.). 

19. Суєтнов Є. П. Побічні лісові користування. 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. 594-597 (0,1 друк. арк.). 

20. Суєтнов Є. П. Програма ООН з навколишнього середовища 

(ЮНЕП, 1972). 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. 646-647 (0,1 друк. арк.). 

21. Суєтнов Є. П. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (1992). 

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. 656-

658 (0,15 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Сучасні тенденції розвитку екологічного 

законодавства України в контексті екосистемного підходу. Розвиток 

аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матер. 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ, 18–19 травня 2018 р. / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Єрмоленка. – 

К., 2018. – С. 375–380. (0,25 друк. арк.); 

2. Суєтнов Є. П. Правові питання розвитку аграрного сектору 

економіки України на засадах екосистемного підходу. Пріоритетні напрями 

розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матер. наук.-

практичн. конф., м. Харків, 20 квіт. 2018 р. / за заг. ред. А. М. Статівки. – 

Харків: Юрайт, 2018. – С. 288 – 293. (0,25 друк. арк.); 

3. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід в аспекті стратегічних цілей 

національної екологічної політики України. Юридична осінь 2018 року: зб. 

тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учен., 

14 листопада 2018 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2018. (надано до редакції) (0,25 друк. арк.); 

4. Суєтнов Є. П. Щодо принципу екосистемного підходу в 

екологічному праві України. 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. 276-279 (0,25 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, із 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 автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Каракаша Іллі Івановича 

«Теоретичні проблеми права власності на природні об’єкти та їх ресурси в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

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

природоресурсне право. 

2. Відгук на автореферат дисертації Коваленко Юлії Валентинівни 

«Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

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

природоресурсне право. 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво із закордонними організаціями. 

Співробітництво із 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, нагороди не отримував. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

 

Звіт склав                                                               Є. П. Суєтнов 


