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ЗА 2019 РІК

1. Єрмолаєва Тетяна Вікторівна.
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.

«Проблеми  розгляду  спорів,  пов’язаних  з  використанням  та  охороною
природних ресурсів» (1,5 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Підручник:  1  (1 друк. арк.)
Тези наукових доповідей та повідомлень –  3  (0,6 друк. арк.) 
Всього: 1,6 друк. арк. 

4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,
підручника,  навчального  посібника,  наукові  статті,  тези  наукових
доповідей та повідомлень та ін.).

Підручник:
1. Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К.

Соколова та ін.];  за ред.  А. П. Гетьмана. Харків:  Право. 2019. С.  38-55 (1
друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. Єрмолаєва  Т.  В.  Особливості  розгляду  екологічних  спорів  судами

адміністративної юрисдикції.  Актуальні  проблеми екологічного,  земельного
та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу,
присвяч.  90-річчю з дня народж. д-ра  юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор.  НАПрН
України В.К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. Ред. А. П. Гетьмана і
М В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 109-111 (0,2 друк. арк.).

2. Єрмолаєва  Т.  В.  Право  на  достовірну  інформацію про  навколишнє
середовище:  сутність  та  зміст. Еколого-правовий  статус  людини  і
громадянина:  ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів
Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / КНУ імені
Тараса Шевченка, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; за
заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2019.
С. 126-129 (0,2 друк. арк.).

3. Єрмолаєва Т. В. Право на безпечне навколишнє середовище як основа
еколого-правового  статусу  людини  і  громадянина.  Забезпечення  прав  в
аграрних,  земельних,  екологічних  та  природоресурсних  відносинах:  зб.
матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9
червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А.
Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 96-99 (0,2 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Наукова  новизна  полягає  у  виявленні  особливостей  розгляду  екологічних
спорів  судами  адміністративної  юрисдикції,  насамперед  визначено,  що



справою  адміністративної  юрисдикції  є  переданий  на  вирішення
адміністративного  суду  публічно-правовий  спір,  який  виник  між  двома
(кількома)  конкретними  суб’єктами  стосовно  їхніх  прав  та  обов’язків  у
конкретних правових відносинах,  у  яких хоча б  один суб’єкт законодавчо
уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб’єктів, а ці
суб’єкти,  відповідно,  зобов’язані  виконувати  вимоги  та  приписи  такого
владного  суб’єкта.  Отже,  у  випадку,  якщо  суб’єкт  (у  тому  числі  орган
державної  влади,  орган  місцевого  самоврядування,  їхня  посадова  чи
службова  особа)  у  спірних  правовідносинах  не  здійснює  вказані  владні
управлінські функції щодо іншого суб'єкта, який є учасником спору, такий
спір  не  має  встановлених  нормами  КАС  України  ознак  справи
адміністративної  юрисдикції,  і,  відповідно,  не  повинен  вирішуватись
адміністративним судом. Тобто, питання щодо розмежування юрисдикції при
вирішенні  екологічних  спорів  визначається,  в  першу  чергу,  за  природою
правовідносин учасників спору.
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.
5.2. Робота  консультантом комітетів  Верховної  Ради України.  Робота
консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася.
5.3. 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: 2
1. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Еколого-правовий

статус  людини  і  громадянина  в  України  та  світі:  ретроспективний  та
перспективний погляди», м. Київ, 31 травня 2019 р.

2. Міжнародна  науково-практична  конференція:  «Четверте  зібрання
фахівців  споріднених  кафедр  «Забезпечення  прав  в  аграрних,  земельних,
екологічних  та  природоресурсних  відносинах»,  м.  Одеса,  6-9  червня  2019
року.
 Всеукраїнські: 1 

1. Круглий  стіл  «Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та
аграрного  законодавства  в  сучасних  умовах»,  присвячений  90-річчю  з  дня
народж. д-ра юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова,  м.
Харків, 1 березня 2019 р.
9. Видавнича діяльність (монографії,  статті,  навчальні посібники, тези
та  ін.)  дати  перелік  надрукованих  у  2019  р.  робіт,  їх  обсяг,  кількість
друкованих аркушів.

Підручник:
1. Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К.

Соколова та ін.];  за ред.  А. П. Гетьмана. Харків:  Право. 2019. С.  38-55 (1
друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1. Єрмолаєва  Т.  В.  Особливості  розгляду  екологічних  спорів  судами

адміністративної юрисдикції.  Актуальні  проблеми екологічного,  земельного
та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу,
присвяч.  90-річчю з дня народж. д-ра  юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор.  НАПрН
України В.К. Попова (Харків, 1 берез. 2019 р.) / за заг. Ред. А. П. Гетьмана і
М В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 109-111 (0,2 друк. арк.).

2. Єрмолаєва  Т.  В.  Право  на  достовірну  інформацію  про  навколишнє
середовище:  сутність  та  зміст. Еколого-правовий  статус  людини  і
громадянина:  ретроспективний  та  перспективний  погляди:  зб.  матеріалів
Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / КНУ імені
Тараса Шевченка, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; за
заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці: Кондратьєв А. В., 2019.
С. 126-129 (0,2 друк. арк.).

3. Єрмолаєва Т. В. Право на безпечне навколишнє середовище як основа
еколого-правового  статусу  людини  і  громадянина.  Забезпечення  прав  в
аграрних,  земельних,  екологічних  та  природоресурсних  відносинах:  зб.



матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9
червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А.
Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 96-99 (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. 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  дисертації  (рецензії),  автореферати  окремо
докторські, окремо кандидатські. 

Підготовка  рецензії  на  рукопис  монографії  доц.  Анісімової  Г.  В.
«Теоретичні  засади  розвитку  екологічного  законодавства  в  контексті
природно-правової доктрини», представленої на здобуття наукового ступеня
доктора 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 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.  Відзнаки  та
нагороди у звітному році не отримував.

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри
(протокол № 4 від 5 грудня 2019 р.).

Звіт склав                                                                  Т. В. Єрмолаєва



Додаток 1

№ з/
п

Назва виду роботи
Норма
часу

7
Екологічне право: підручник / [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова та ін.];
за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право. 2019. С. 38-55 (1 друк. арк.).

50

14

1. Єрмолаєва Т. В. Особливості розгляду екологічних спорів судами адміністративної
юрисдикції.  Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та  аграрного
законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу, присвяч. 90-річчю з дня
народж.  д-ра  юрид.  наук,  проф.,  чл.-кор.  НАПрН України  В.К.  Попова (Харків,  1
берез. 2019 р.) / за заг. Ред. А. П. Гетьмана і М В. Шульги. Харків: Право, 2019. С.
109-111 (0,2 друк. арк.).
2. Єрмолаєва Т. В. Право на безпечне навколишнє середовище як основа еколого-
правового статусу людини і громадянина.  Забезпечення прав в аграрних, земельних,
екологічних  та  природоресурсних  відносинах:  зб.  матеріалів  Четвертого  зібрання
фахівців споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц.
Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 96-99 (0,2
друк. арк.).

40

40

15

Єрмолаєва  Т.  В.  Право  на  достовірну  інформацію  про  навколишнє  середовище:
сутність та зміст. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний
та перспективний погляди: зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 31
травня  2019  року)  /  КНУ імені  Тараса  Шевченка,  Ін-т  держави і  права  ім.  В.  М.
Корецького НАН України;  за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. Чернівці:
Кондратьєв А. В., 2019. С. 126-129 (0,2 друк. арк.).

20

16
Рецензування монографії Анісімової Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного
законодавства в контексті природно-правової доктрини: монографія. Харків: Право,
2019. 672 с. 

315

17 Керівництво студенткою науковою роботою:
2. Наукової статті: 
Белей  О.  В.,  Дулепа  В.  П.,  студенти  4  курсу,  8  групи  Інституту  прокуратури  та
кримінальної юстиції «Європейські стандарти поводження з відходами та проблема їх
реалізації в Україні».  Міжнародний науковий електронний журнал «Наука онлайн».
2019. № 11. 
Власенко С. О., Трішина С. О., студенти 4 курсу, 8 групи Інституту прокуратури та
кримінальної  юстиції,  «Правове регулювання впливу промислових  підприємств  на
стан  атмосферного  повітря:  український  та  європейський  аспект».  Міжнародний
науковий журнал «Інтернаука». 2019. № 1.
Кахнова М. Г.,  студентка 4 курсу, 8 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції «Проблемні питання адаптації українського законодавства щодо безпечного
поводження  з  відходами  до  вимог  Європейського  Союзу».  Міжнародний
електронний науковий журнал «Наука Онлайн». 2019. № 10.
Лебедєва А. М., студентка 4 курсу, 8 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції  «Спалювання  опалого  листя  як  одна  з  глобальних  проблем  екологічного
права». Журнал східноєвропейського права,. 2019 № 67.
Шевченко Ю. А., студентка 4 курсу, 8 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції   «Правові механізми захисту диких тварин, як об’єктів приватної власності
від  жорстокого  поводження  в  Україні».  Журнал  Підприємництво,  Господарство  і
право. 2019. № 11 (у співавторстві з доц. Єрмолаєвою Т. В.).
Мельниченко В., Крапив`янська В.  студенти 4 курсу, 1 групи Інституту прокуратури
та кримінальної юстиції « Аналіз ступеня виконання Україною міжнародно-правових
зобов`язань у сфері зміни клімату».  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»,

30

30

30

30

30

30



2019. № 1.
Ткач Д., студентка 4 курсу, 1 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
«Реалізація  стандартів  Європейського  Союзу  щодо  якості  атмосферного  повітря  в
Україні».  Мультидисциплінарний  Міжнародний  науковий  журнал  «Інтернаука»,
2019. №  15.
Цимбаліста О., Абдюханова А., студенти 4 курсу, 1 групи Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції  « Кодифікація екологічного законодавства як шлях приведення
його  у  відповідність  до  вимог  ЄС». Мультидисциплінарний  науковий  журнал
«Інтернаука». 2019. №  15.
3. Тез доповідей на конференцію:
1. Сібілєв М. А.,  студент 4 курсу, 8 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції «Запровадження сортування побутових відходів в Україні». Актуальні шляхи
удосконалення українського законодавства: Х Всеукр. наук.-практ. конф. науковців,
практикуючих юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 16 листопада 2019 р.
2. Сорокіна А. А., студентка 4 курсу, 8 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції «Загальний огляд законодавства України  як інструменту боротьби зі зміною
клімату»: Problemes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante:
Міжнародна науково-практична конференція, Брюссель, Бельгія, 29 листопада 2019 р.
3.  Приблуда  П.,  студент  4  курсу,  1  групи Інституту  прокуратури та  кримінальної
юстиції «Глобальна  зміна  клімату:  аналіз  вітчизняного  та  міжнародного
законодавства»: Міжнар. наук.-практ. конференція «Юридична осінь 2019», м. Харків,
29 листопада 2019 р.
4. Васільєва В.,   студентка 4 курсу, 1 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції   «Озоновий  шар  як  самостійний  об’єкт  екологічних  правовідносин».
Інтеграція  світових  наукових  процесів  як  основа  суспільного  прогресу:  Науково-
практичної конференція, м. Київ, 22-23 листопада 2019 р.
5. Абрамова В., студентка 4 курсу, 2 групи Інституту прокуратури та кримінальної
юстиції «Проблемні аспекти екологічного законодавства».  ІННОВАЦІЇ НАУКИ ХХІ
СТОЛІТТЯ: Міжнародна Інтернет-конференція, 18 листопада  2019 р.
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