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

Підручник – 1 (1,1 друк. арк.).
Тези наукових доповідей та повідомлень – 9 (2,44 друк. арк.).
Всього: 3,54 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. 475-
497; С. 503-507 (1,1 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень:
1. Суєтнов Є. П. Впровадження екосистемного підходу як пріоритетний

напрям  державної  аграрної  політики  та  державної  політики  сільського
розвитку.  Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та  аграрного
законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу», присвяч. 90-
річчу  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. 183–186 (0,2 друк. арк.).

2.  Суєтнов Є. П.  Впровадження  екосистемного  підходу  як  необхідна
умова  забезпечення  права  громадян  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я
довкілля. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний
та перспективний погляди: зб.  матеріалів міжнародної науково-практичної
конференції  (м. Київ,  31  травня  2019  року)  /  Київський  національний
університет  імені  Тараса  Шевченка,  Інститут  держави  і  права
ім. В. М. Корецького  НАН  України;  за  заг.  ред.  Краснової М. В.,
Коваленко Т. О.  Чернівці:  Кондратьєв А. В.  2019.  С. 210–214  (0,25  друк.
арк.).

3. Суєтнов Є. П. Політико-правові засади впровадження екосистемного
підходу в Україні.  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. Григор’єва.  Одеса:  Гельветика,  2019. С. 181–
184 (0,25 друк. арк.).



4. Суєтнов Є. П. Європейські  зобов’язання України щодо збереження
біологічного  різноманіття  шляхом  впровадження  екосистемного  підходу.
Особливості  правового  регулювання  екологічних,  земельних,  аграрних,
природоресурсних  відносин  в  умовах  глобалізації: зб.  матеріалів
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (м. Івано-Франківськ  –
м. Яремче,  20–22  вересня  2019  р.)  /  відп.  ред.  Н.  Р.  Кобецька.  Івано-
Франківськ :  Прикарпат.  нац. ун-т ім. Василя Стефаника,  2019. С. 107–110
(0,25 друк. арк.).

5.  Суєтнов Є. П.  Збереження  та  відновлення  природних  екосистем  у
контексті  забезпечення  права  людини  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я
довкілля. Вісімнадцяті осінні юридичні читання : зб. матеріалів Міжнародної
наукової конференції (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.). Хмельницький :
Хмельницький ун-т управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. URL:
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=179 (0,25 друк. арк.).

6.  Суєтнов Є. П.  Деякі  правові  аспекти  біологічної  рекультивації
полігонів  твердих побутових  відходів  в  Україні  на  засадах  екосистемного
підходу.  Рекультивація  полігонів  і  сміттєзвалищ:  проблемні  питання  та
кращі  практики: зб.  матеріалів  Національного  форуму  «Поводження  з
відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Святогірськ,
Донецька область,  7–8 листопада 2019 р.).  К.:  Центр екологічної освіти та
інформації, 2019. С. 20–26 (0,5 друк. арк.).

7. Суєтнов Є. П. Актуальні питання відчуження земельних ділянок для
суспільних  потреб  та  з  мотивів  суспільної  необхідності.  Теоретичні  та
практичні  проблеми земельної  реформи в  Україні:  зб.  матеріалів  круглого
столу (м. Харків,  15  листопада  2019 р.).  НДІ  ПЗІР НАПрН України.  URL:
http://ndipzir.org.ua/ru/archives/5869 (0,2 друк. арк.).

8.  Суєтнов Є. П.  До  питання  про  «екосистемізацію»  об’єктів
екологічного права України. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права:
теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів
Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (м. Київ,  29  листопада
2019 р.).  Наук.  ред.  В. А. Устименко.  Київ:  НАН України.  Ін-т  економіко-
правових досліджень, 2019.  С. 110–117 (0,5 друк. арк.).

9.  Суєтнов Є.  П. Впровадження екосистемного підходу як необхідна
умова забезпечення конституційного права людини на безпечне для життя і
здоров’я  довкілля.  Конституційні  засади  медичної  реформи  в  Україні:
матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 грудня 2019 р.). Х.: Право,
2019. С. 88 (0,04 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

Ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна
взяла на себе зобов’язання стосовно збереження біологічного різноманіття,
зокрема, шляхом впровадження екосистемного підходу. У цілому, є підстави
сподіватись на позитивні результати, адже необхідність впровадження цього
підходу  та адаптація законодавства у сфері охорони довкілля відповідно до
вимог директив ЄС визнається одним із завдань для досягнення стратегічних
цілей національної екологічної політики, про що наголошено в «Основних
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засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020
року». Більше того, у Законі України від 28.02.2019 р. «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»,
який буде введено в дію з 01.01.2020 р. та який замінить попередні «Основні
засади», так само закріплюється, що впровадження екосистемного підходу в
галузеву політику є шляхом до сучасної системної екологічної політики, яка
реалізується у країнах-членах Європейського Союзу.

На підставі дослідження конституційного права на безпечне для життя і
здоров’я довкілля обґрунтовано, що необхідною умовою його забезпечення є
збереження  та  відновлення  природних  екосистем  шляхом  впровадження
екосистемного підходу.  Провідним  нормативно-правовим актом у цій сфері
має стати вищевказаний Закон, оскільки в його розділі II, де визначена мета,
основні засади, принципи й інструменти національної екологічної політики,
зазначається, що метою такої політики є досягнення доброго стану довкілля
шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-
економічного розвитку з метою забезпечення конституційного права кожного
громадянина на чисте та безпечне довкілля,  впровадження збалансованого
природокористування  та  збереження  і  відновлення  природних екосистем.
Висловлена надія, що цей Закон не залишиться декларативним документом, а
буде якнайшвидше втілений у практичне життя.

За аналогією з «екологізацією» права і законодавства, яка в загальному
вигляді  являє  собою  процес  впровадження  еколого-правових  принципів  і
норм в усі галузі права та відповідне законодавство, що регулює діяльність
людини, пов’язану з впливом на навколишнє природне середовище, процес
впровадження  екосистемного  підходу  в  правове  регулювання  екологічних
відносин запропоновано назвати «екосистемізацією» екологічного права та
законодавства.  Було  розглянуто  один  з  аспектів  такої  «екосистемізації»  –
«екосистемізацію» об’єктів екологічного права. Проаналізувавши вітчизняну
еколого-правову доктрину й екологічне законодавство зроблено припущення,
що сучасна тенденція до «екосистемізації» об’єктів екологічного права буде
продовжуватися та посилюватися, й у віддаленій, але осяжній перспективі всі
природні об’єкти та довкілля в цілому досліджуватимуться науковцями та
визначатимуться в законодавстві саме в екосистемному контексті, що, у свою
чергу, надасть можливість подолати наявну зараз фрагментацію екологічного
права України та створити цілісне правове поле для якісного регулювання
екологічних відносин.
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.

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших
державних органів не проводилась.
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.
6.4.  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: 4
1.  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Еколого-правовий

статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди»,
м. Київ, 31 травня 2019 року.

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.

3.  Міжнародна  наукова  конференція  «Вісімнадцяті  осінні  юридичні
читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.).

4. Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної реформи в
Україні», м. Харків, 6 грудня 2019 р.



Всеукраїнські: 5
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. 

2.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Особливості
правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних
відносин  в  умовах  глобалізації»,  м. Івано-Франківськ  –  м. Яремче,  20–22
вересня 2019 р.

3.  Національний  форум  «Поводження  з  відходами  в  Україні:
законодавство, економіка, технології», м. Святогірськ, Донецька область, 7–8
листопада 2019 р.

4.    Круглий  стіл  «Теоретичні  та  практичні  проблеми  земельної
реформи в Україні», м. Харків, 15 листопада 2019 р.

5.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Об’єкти
екологічного і  суміжних галузей права:  теоретичні  та практичні  аспекти в
умовах сталого розвитку», м. Київ, 29 листопада 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. 475-
497; С. 503-507 (1,1 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень:
1. Суєтнов Є. П. Впровадження екосистемного підходу як пріоритетний

напрям  державної  аграрної  політики  та  державної  політики  сільського
розвитку.  Актуальні  проблеми  екологічного,  земельного  та  аграрного
законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу», присвяч. 90-
річчу  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. 183–186 (0,2 друк. арк.).

2.  Суєтнов Є. П.  Впровадження  екосистемного  підходу  як  необхідна
умова  забезпечення  права  громадян  на  безпечне  для  життя  і  здоров’я
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Не є членом редакційної колегії.
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Звіт склав        Є. П. Суєтнов
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12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне
право».
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студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених  (м. Київ,  15  листопада  2019 р.)
(Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 4 курс, 5 група).
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https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15740739765670.pdf
http://ndipzir.org.ua/ru/archives/5869


2.  Мартинюк П. О.  Екологізація  як  пріоритетний  напрямок  розвитку
сільськогосподарського  виробництва.  Наука  та  інновації  –  2019:  теорія,
методологія та практика : зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції
(м. Запоріжжя,  6  грудня  2019 р.)  URL:
https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_06_12_2019.php (Господарсько-правовий
факультет, 4 курс, 5 група).
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https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_06_12_2019.php
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