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1. Туліна Ельбіс Євгенівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент.  

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

«Правові засади і принципи охорони та використання біорізноманіття» 

(1,5 друк. арк.).  

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

Юридична енциклопедія:  3 статті (0,3 друк. арк.) 

Наукові статті: 1 (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 5 (1 друк. арк.)  

Всього: 2 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: 3 статті – 0,3 друк. арк. 

1. Туліна Е. Є. Природні рослинні 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. 641-642 (0,1 друк. арк.). 

2. Туліна Е. Є. Природні рослинні угруповання. 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. 642 (0,1 друк. арк.). 

3. Туліна Е. Є. Спеціальне використання лісових 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. 683-685 (0,1 

друк. арк.). 

  Наукові статті: 

1. Тулина Э. Е. Правовое регулирование инвазивных чужеродных видов 

растений по законодательству Молдовы, Беларусии и Украины 

(сравнительный анализ) / Э. Е. Тулина // «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). – 

2018 (0,7 друк. арк.) (надано до редакції).  

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Туліна Е. Є. Компетентносний підхід у контексті екологізації вищої 

освіти в Україні. 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. 50-53 (0,2 друк. арк.). 

2. Тулина Э. Е. Некоторые аспекты правового регулирования чужеродных 

инвазивных видов растений. Влияние межгосударственных интеграционных 

процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и 

энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-

27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Т. И. Макарова (отв. Ред.) [и др.]. 

Минск: БГУ, 2018. С. 237-239 (0,2 друк. арк.). 

3. Туліна Е. Є. Правове регулювання поширення та чисельності 

інвазійних видів рослин: постановка проблем. Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. 

Єрмоленка. К., 2018. С. 380-383 (0,2 друк. арк.). 

4. Туліна Е. Є. Регулювання поширення і чисельності чужорідних 

інвазійних видів рослин: міжнародно-правовий аспект. Третє зібрання 

фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.  (м. 

Одеса, 7-10 червня 2018 р.). Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2018. С. 230-232 

(0,2 друк. арк.). 
5. Туліна Е. Є. Правова охорона навколишнього природного середовища 

від шкідливого біологічного впливу в контексті Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття. 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. 284-286 (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Опубліковані праці присвячені дослідженню правових засад охорони 

навколишнього природного середовища від шкідливого біологічного впливу, 

забезпечення збереження і сталого використання біологічних ресурсів. У 

роботах проаналізовано: поняття регулювання поширення і чисельності 

інвазійних видів рослин, а також заходи щодо зменшення їх негативного 

впливу на біологічне різноманіття та навколишнє природне середовище. 

Особлива увага приділяється специфіці правового регулювання відносин 

щодо охорони навколишнього природного середовища від шкідливого 

біологічного впливу чужорідних інвазійних видів рослин. Здійснено 

ґрунтовний аналіз правового регулювання поширення та чисельності 

інвазійних видів рослин на міжнародному та національному рівнях. Також 

окремо висвітлюються питання присвячені актуальності екологізації вищої 

освіти 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). 

 Міжнародні: 3   

1. Международная научно-практическая конференция «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права», 26-27 апреля 

2018, г. Минск. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть», 18-19 травня 2018 р., 

м. Київ. 



3. Міжнародна науково-практична конференція «Третє зібрання 

фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України», 7-10 червня 2018 р., м. Одеса. 

 Всеукраїнські: 1 

1. 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.  

2. Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах 

євроінтеграції», 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: 3 статті – 0,3 друк. арк. 

1. Туліна Е. Є. Природні рослинні 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. 641-642 (0,1 друк. арк.). 

2. Туліна Е. Є. Природні рослинні угруповання. 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. 642 (0,1 друк. арк.). 

3. Туліна Е. Є. Спеціальне використання лісових 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. 683-685 (0,1 

друк. арк.). 

  Наукові статті: 

 1. Тулина Э. Е. Правовое регулирование инвазивных чужеродных видов 

растений по законодательству Молдовы, Беларусии и Украины 

(сравнительный анализ) / Э. Е. Тулина // «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). – 

2018 (0,7 друк. арк.) (надано до редакції).  

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Туліна Е. Є. Компетентносний підхід у контексті екологізації вищої 

освіти в Україні. 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. 50-53 (0,2 друк. арк.). 

 2. Тулина Э. Е. Некоторые аспекты правового регулирования 

чужеродных инвазивных видов растений. Влияние межгосударственных 



интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, 

природоресурсного и энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 26-27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Т. И. 

Макарова (отв. Ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2018. С. 237-239 (0,2 друк. арк.). 

 3. Туліна Е. Є. Правове регулювання поширення та чисельності 

інвазійних видів рослин: постановка проблем. Розвиток аграрного, 

земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. 

Єрмоленка. К., 2018. С. 380-383 (0,2 друк. арк.). 

 4. Туліна Е. Є. Регулювання поширення і чисельності чужорідних 

інвазійних видів рослин: міжнародно-правовий аспект. Третє зібрання 

фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.  (м. 

Одеса, 7-10 червня 2018 р.). Одеса: Вид. дім “Гельветика”, 2018. С. 230-232 

(0,2 друк. арк.). 
 5. Туліна Е. Є. Правова охорона навколишнього природного середовища 

від шкідливого біологічного впливу в контексті Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття. 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. 284-286  (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.  
1. Тулина Э. Е. Правовое регулирование инвазивных чужеродных 

видов растений по законодательству Молдовы, Беларусии и Украины 

(сравнительный анализ). «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2018 (0,7 друк. 

арк.) (надано до редакції). Видання індексується у Іndex Copernicus 

International (Республика Польша). 

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. 

 1. Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого з нагоди святкування Дня науки в Україні. 

 2. Диплом ІІІ ступеня учасника Всеукраїнського конкурсу на краще 

правниче видання у номінації «Монографії» (15-16 березня 2018 р., м. 

Дніпро). 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                             Е. Є. Туліна 


