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

«Правові проблеми відновлення особливо охоронювальних природних 

територій та об’єктів» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 1 (0,5 друк. арк.). 

Статті до Юридичної енциклопедії: 14 статей (2,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень –  2 (0,6 друк. арк.). 

Всього: 3,4 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. Ткаченко О. М. Актуальні проблеми правової охорони біосферних 

заповідників. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 59-

61 (0,5 друк. арк.). 

Статті до Юридичної енциклопедії:  

1.Ткаченко О.М. Археологічна пам’ятка природи. 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. 28-30 (0,2 друк. арк.). 

2.Ткаченко О. М. Ботанічний сад. 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. 66-68 (0,2 друк. арк.). 

3.Ткаченко О. М. Відновна вартість зелених насаджень. 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. 92-94 (0,2 

друк. арк.). 
4. Ткаченко О. М. Водні об’єкти, віднесені до категорії лікувальних. 

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. 121-122 (0,1 

друк. арк.). 
5. Ткаченко О. М. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів 

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. 217-219 (0,2 друк. арк.). 

6. Ткаченко О. М. Курортні і лікувально-оздоровчі зони. 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. 433-436 (0,3 

друк. арк.). 
 7. Ткаченко О. М. Об’єкт 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. 535-536 (0,1 друк. арк.). 

8. Ткаченко О. М. Об’єкт озеленення. 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. 536-538 (0,2 друк. арк.). 

9. Ткаченко О. М. Особливо цінні та унікальні природні лікувальні 

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. 551-552 (0,1 друк. арк.). 

10. Ткаченко О. М. Охорона зелених насаджень. 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. 559-561 (0,2 друк. арк.). 

11. Ткаченко О. М. Охоронні зони територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. 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. 578-579 (0,1 друк. арк.). 

12. Ткаченко О. М. Пам’ятки природи. 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. 580 (0,1 друк. арк.). 

13. Ткаченко О. М. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 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. 584-585 (0,1 

друк. арк.). 
14. Ткаченко О. М. Природний коридор. 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. 635-637 (0,2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.Ткаченко О. М. Деякі аспекти вдосконалення законодавства в сфері 

поводження з відходами. Інтеграція юридичної науки і практики як основа 

сталого розвитку правової системи: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 

листопада 2018, м. Дніпро), Юрид. факультет Дніпропетр. гуманіт. ун-т, 

2018. С. 35-38 (0,3  друк. арк.).  

2. Ткаченко О. М. Щодо питання правового регулювання відносин, 

пов’язаних з поводженням з відходами. 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. 279-281 (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено особливості правового режиму біосферних заповідників, а 

також шляхи удосконалення чинного екологічного законодавства щодо 

підвищення правового регулювання відновлення та збереження природних 

екосистем біосферних заповідників. Запропоновані пропозиції щодо 

внесення змін в діючий Закон «Про природно-заповідний фонд України», 

зокрема передбачити обов’язкове вилучення у землевласників і 

землекористувачів належних їм земельних ділянок у разі включення окремих 

видів територій природно-заповідного фонду у склад біосферних 

заповідників (а саме заповідних урочищ та заказників).  

Проаналізовано досвід європейських країн щодо поводження з 

відходами та запропонована нова класифікація та сортування відходів, 

враховуючи міжнародні стандарти , що діють в цій сфері. 

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: 1   

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної 

науки і практики як основа сталого розвитку правової системи», 8-9 

листопада 2018 р., м. Дніпро. 

 Всеукраїнські: 1  

1. 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. 
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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. 
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Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 
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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 отримувала. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 
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