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ЗА 2019 РІК

1. Лозо Олена Вячеславівна.
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи.

«Науково-теоретичні  й  практичні  проблеми  екологічного  права  та
законодавства,  що впливають на стан ландшафтів в України» (1,5 друк.
арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.
Параграфи підручника: 2 (1,1 друк. арк.).
Наукові статті: 1 (0,25 друк. арк.).
Тези наукових доповідей та повідомлень – 1 (0,16 друк. арк.).
Всього: 1,51 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. 405-418; 497-
503 (1,1 друк. арк.)

Наукові статті:
1.  Лозо О. В., Кордій Н. Г. Правове визначення електронних відходів в

Україні  та  Європейському  Союзі.  Міжнародний  науковий  журнал
«Інтернаука».  Серія:  «Юридичні  науки». 2019.  Вип.  14  (76).  URL:
https://www.inter-nauka.com/issues/2019/14/5267 (особистий  внесок  автора  –
0,25 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1.  Лозо  О.  В.  Альтернативна  енергетика:  економічна  незалежність  та

екологічна  безпека.  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 березня 2019 р. ) / за заг. ред. А. П. Гетьмана
і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 155-158 (0,16 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Реалізація  європейського  комплексного  підходу  до  охорони
навколишнього  природного  середовища,  яка  включає  багато  принципів  і
аспектів є вкрай важливою для України в умовах сьогодення. Ландшафт, як
комплексний об’єкт правової охорони, повинен відігравати одну з ключових
ролей у побудові  нового українського екологічного  законодавства.  Але на
практиці ландшафтне законодавство є фрагментарним та неузгодженим, має
багато  прогалин.  Тому  вивчення  цієї  тематики,  створення  науково-



теоретичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства
про ландшафти та охорону його складових елементів, є необхідним кроком
для розвитку екологічного права 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.
5.2. 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.

Проведено  узагальнення  практики  застосування  законодавства  про
охорону  навколишнього  природного  середовища  Державною  екологічною
інспекцією у Харківській області за 2019 рік.
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).

Всеукраїнські: 1



1. Круглий  стіл  «Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та
аграрного законодавства в сучасних умовах» присвяч. 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. 405-418; 497-
503 (1,1 друк. арк.).

Наукові статті:
1.  Лозо О. В., Кордій Н. Г. Правове визначення електронних відходів в

Україні  та  Європейському  Союзі.  Міжнародний  науковий  журнал
«Інтернаука».  Серія:  «Юридичні  науки». 2019.  Вип.  14  (76).  URL:
https://www.inter-nauka.com/issues/2019/14/5267 (особистий  внесок  автора  –
0,25 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
1.  Лозо  О.  В.  Альтернативна  енергетика:  економічна  незалежність  та

екологічна  безпека.  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 березня 2019 р. ) / за заг. ред. А. П. Гетьмана
і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 155-158 (0,16 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. Лозо О. В., Кордій Н. Г. Правове визначення електронних відходів в
Україні  та  Європейському  Союзі.  Міжнародний  науковий  журнал
«Інтернаука».  Серія:  «Юридичні  науки». 2019.  Вип.  14  (76).  URL:
https://www.inter-nauka.com/issues/2019/14/5267 (особистий  внесок  автора  –
0,25  друк.  арк.). Наукове  видання  включено  до:  міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus International, Ulrichsweb Global Serials
Directory, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky та ін.
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.

Відзнаки у звітному році не отримувались.

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

Звіт склала                                                                           О. В. Лозо



Додаток 1

№ з/п Назва виду роботи Норма часу

3

Лозо О. В., Кордій Н. Г. Правове визначення електронних відходів
в  Україні  та  Європейському  Союзі.  Міжнародний  науковий
журнал  «Інтернаука».  Серія:  «Юридичні  науки». 2019.  Вип.  14
(76).  URL:  https://www.inter-nauka.com/issues/2019/14/5267
(особистий внесок автора – 0,25 друк. арк.). (співавтор Кордій Н.
Г.).

50

7
Екологічне право: підручник /  [А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова, А.
К. Соколова та ін.]; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С.
405-418; 497-503 (1,1 друк. арк.).

55

14

Лозо О. В. Альтернативна енергетика: економічна незалежність та
екологічна безпека.  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
березня 2019 р.  )  /  за  заг.  ред.  А.  П.  Гетьмана і  М. В.  Шульги.
Харків: Право, 2019. С. 155-158 (0,16 друк. арк.).

40

17 Керівництво студенткою науковою роботою:
2. Наукової статті: 
1. Чернєва К. Б. Правове регулювання поводження з відходами в
Україні та Європейському Союзі.  Міжнародний науковий журнал
"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2019. Випуск 15 (77).
2. Галич К. В. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з
радіоактивними  відходами.  Юридичний  науковий  електронний
журнал. 2019. № 2. С. 111-114. 
3.  Соболенко  В.  В.,  Сокольська  І.  О.  Екологічне  страхування:
міжнародна  практика  та  перспективи  застосування  в  Україні.
Юридичний  науковий  електронний  журнал юридичного
факультету Запорізького національного університету. 2019. № 5.
С. 134-136. 
4. Чебукіна Д. О. Врегулювання питання видобутку бурштину: чи
зможе  це  зробити  нова  влада?  Науковий  журнал  ΛΌГOΣ.
Мистецтво наукової думки. Вип. № 7. С. 72-76.
5.  Олефір  А.  Ю.  Співвідношення  норм  міжнародного  та
вітчизняного  законодавства  щодо  правового  значення  Червоної
книги.  Науковий  журнал  ΛΌГOΣ.  Мистецтво  наукової  думки.
2019. Вип. № 7. С. 93-96
6.  Іващенко  В.  В.  Правова  охорона  навколишнього  природного
середовища.  Досвід  зарубіжних  країн.  Юридичний  науковий
електронний  журнал  юридичного  факультету  Запорізького
національного університету. 2019. Вип. № 6.
7. Буликіна Т. Міжнародні стандарти у сфері захисту тварин та їх
застосування  в  Україні.  Науково-практичний  господарсько-
правовий журнал «Підприємництво, господарство і право». 2019.
Вип. № 11.
8.  Литвиненко  Д.  О.  Роль  міжнародних  актів  у  правовому
регулюванні  охорони  довкілля  та  проблемні  аспекти  їх
імплементації. Міжнародний електронний науковий журнал.  2019.
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№ 7. URL:
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/10/rol-
mizhnarodnih-aktiv-u-pravovomu-regulyuvanni-ohoroni-dovkillya-ta-
problemni-aspekti-yih-implementatsiyi/
9.  Курочка  Л.  В.  Еколого-правова  характеристика  біоконверсії.
Міжнародний електронний науковий журнал.  2019. № 7. URL:
https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/
ekologo-pravova-harakteristika-biokonversiyi/
10.  Кущ О.  О.  Актуальні  питання  правового  регулювання  обігу
генетично  модифікованих  організмів  в  Україні.  Міжнародний
електронний науковий  журнал.   2019.  № 11. URL: https://nauka-
online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/aktualni-
pitannya-pravovogo-regulyuvannya-obigu-genetichno-modifikovanih-
organizmiv-v-ukrayini/
11.  Кончина К.,  Сисой В. Правова охорона мисливських угідь в
Україні.  Науково-практичний  господарсько-правовий  журнал
«Підприємництво, господарство і право». 2019. Вип. № 10. С. 86-
89.
12.  Малик  К.  Р.  Право  людини  і  громадянина  на  безпечне  для
життя  і  здоров’я  довкілля.  Міжнародний  електронний  науковий
журнал.   2019.  № 11.
URL: https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/1
1/pravo-cheloveka-i-grazhdanina-na-bezopasnuyu-dlya-zhizni-i-
zdorovya-okruzhayushhuyu-sredu/
3. Тез доповідей на конференцію:
1.  Гончаренко  М.  Проблемні  питання  правового  регулювання
видобутку  бурштину  в  України:  Матеріали  ІІ  Всеукраїнського
студентського форуму «Сучасні виміри безпеки», 17 травня 2019
р., м. Харків, С. 160-163.
2.  Гончаренко  М.  Особливості  правового  регулювання
використання диких тварин у цирках: Матеріали Х Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених  «Актуальні  шляхи  удосконалення  українського
законодавства», 16 листопада 2019 р., м. Харків, С. 19-25.
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