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ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

ЗА 2018 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились 

дослідження на кафедрі у 2019 році – «Проблеми вдосконалення правового 

регулювання користування природними ресурсами та комплексами в 

Україні» (державна реєстрація № 0116U006161). Науково-дослідна робота 

кафедри екологічного права спрямована на більш ґрунтовне вивчення 

відповідних до цільової комплексної програми сучасних наукових концепцій 

екологічного права, теоретичних та практичних проблем, які виникають у 

зв’язку з оновленням чинного екологічного законодавства. Наукові 

дослідження кафедри мали за мету прискорення соціального та науково-

технічного прогресу, вирішення проблем правової реформи, сприяння 

формуванню демократичної держави та її екологічної політики. 

1.2. Штатний склад кафедри (викладачі, які працюють на повну та 

неповну ставку), їх науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої 

НДР, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного 

викладача: 

1. Соколова А. К., д. ю. н., доцент, завідувач кафедри 

«Актуальні проблеми регламентування права водокористування» (2 

друк. арк.). 

Опубліковано –  3,8 друк. арк. 

Виконано – 718 год. 

Підручник: 

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

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 22-23; С. 35-37; С. 

178-180; С. 252-271; С. 403-405; С. 425-430 (1,7 друк. арк.). 

Наукові статті:  

1. Vilchyk, Tetyana В, Sokolova, Alla K. Areas for further improvement of 

legislative regulation of patients' rights in Ukraine. Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland : 1960). 2019. Vol.: 72. Issue: 7. Pages: 1324-1330 (0,4 друк. 

арк.) (Переклад: Вільчик Т. Б., Соколова А. К. Напрями подальшого 

вдосконалення законодавчого регулювання прав пацієнтів в Україні. 

Відомості лекарські (Варшава, Польша: 1960). 2019. Том. 72. Вип. 7. С. 1324-

1330) (стаття проіндексована у Web of Science Core Collection). 

2. Соколова А. К. Проблемы правового обеспечения охраны вод в 

Украине.  «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. № 10/2 С. 151-155 (0,5 

друк. арк.). 



 

 3 

3. Соколова А. К. Охрана вод (водных объектов) в Украине: правовые 

аспекты.  «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. № 11/2 С. 118-121 (0,5 

друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К. Перспективи водного законодавства в контексті 

євроінтеграційних процесів. 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. Х.: Право, 2019. С. 67-69 (0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Еколого-правовий статус громадянина: окремі 

аспекти. Еколого-правовий статус людини і громадянина в україні та світі: 

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. 57-60 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К., Черкашина М. К. Забезпечення прав людини і 

громадянина в умовах адаптації до змін клімату в Україні. Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 

відносин в умовах глобалізації: збірник 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. 43-46 (0,1 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: окремі 

аспекти. Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: 

тези доповідей та повідомлень учасників ХІІІ конференції школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2019. С. 67-71 (0,2 друк. арк.). 

 

2. Гетьман А. П., д. ю. н., професор (0,5 ставки) 

«Еколого-правова наука в умовах євроінтеграції» (2 друк. арк.). 

Опубліковано – 19,03 друк. арк. 

Виконано – 3262 год.  

Монографії: 

1. Гетьман А. П. Доктрина екологічного права та законодавства 

України: монографія / А. П. Гетьман. Харків : ТОВ «Оберіг», 2019. 336 с. 

(Харківська наукова школа екологічного права) (14 друк. арк.). 

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. 56-88; С. 

293-311; С. 312-328 (2,75 друк. арк.). 
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Наукові статті: 

1. Getman, A. P., Getman, Y. A., Lozo, V. I. Climate protection laws: 

European reality and Ukrainian prospects. Environmental Policy and Law.  2019.  

Issue: 49(2-3). Pages: 190-195 (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.). 

(Переклад: Гетьман А. П., Гетьман Є. А., Лозо В. І. Закони про захист 

клімату: європейська реальність та перспективи України. Екологічна 

політика та право. 2019. Вип. 49 (2-3). С. 190-195). Стаття 

проіндексована у SCOPUS. 

2. Getman, A., Karasiuk, V., Hetman, Ye., Shynkarov, O. Ontological 

Representation of Legal Information and an Idea of Crowdsourcing fot Its Filling. 

In: Chertov, O., Mylovanov, T., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J., Kreinovich, V., 

Stefanuk, V. (Eds.) Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis 

of Information. Proceedings of the XVIII International Conference on Data 

Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018, Kyiv, Ukraine. 

Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 836. Pages 179-188. DOI: 

10.1007/978-3-319-97885-7_18. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

(Переклад: Гетьман А., Карасюк В., Гетьман Є., Шинкарьов О. Онтологічне 

уявлення правової інформації і ідея краудсорсингу для її наповнення. В: 

Чертов О., Милованов Т., Кондратенко Ю., Капржук Ю., Креінович В., 

Стефанюк В. (вип.). Останні розробки в галузі інформатики та 

інтелектуального аналізу інформації. Матеріали XVIII Міжнародної 

конференції з вивчення даних та інтелектуального аналізу інформації, 4–7 

червня 2018 р., м. Київ, Україна. Успіхи інтелектуальних систем та 

обчислювальної техніки. Том 836. С. 179-188). Стаття проіндексована у 

SCOPUS у 2019 р. 

3. Mamychev A. Yu., Getman A. P., Dashkovska O. R., Kazachanskaya E. 

A., Samoylova I. N.  State Power Institutions in the Context of Global Political 

Antinomy. HELIX. 2018.  Vol. 8. Issue: 6. Р. 4564-4569.  DOI: 10/29042/2018-

4564-4569 . (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.) (Переклад: Мамичев 

А. Ю., Гетьман А. П., Дашковська О. Р., Казачанська О. О., Самойлова І. Н. 

Інститути державної влади в контексті глобальної політичної антиномії. 

Хеликс. 2018. Том. 8. Вип. 6. С. 4564-4569) Стаття проіндексована 

у Web of Science у 2019 р. 

4. Getman A., Shekhovtsov V.  Ecologization of the Ownership Right on the 

Objects of Fauna in the Aquaculture Area.  Yearbook of Ukrainian law : Coll. of 

scientific papers / responsible for the issue  O. V. Petryshyn. Kh. : law, 2019. № 

11. P. 305-314. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.) (Переклад: Гетьман 

А., Шеховцов В. Екологізація виникнення права власності на об’єкти 

тваринного світу в галузі аквакультури. Щорічник українського права: зб. 

наук. праць / відп. ред. О. В. Петришин. Х. 2019. № 11. С. 305-314). 

5. Getman A. P., Yakoviyk I. V.  National Security Strategy of Ukraine : 

why does it take disasters to trigger change? Проблеми законності: зб. наукових 

праць. Х., 2019. Вип. 147. С. 8-23 (0,62 друк. арк.). 
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  Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Гетьман А. П. Наукова спадщина проф. В. К. Попова у правових 

дослідженнях його учнів. 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. Х.: Право, 2019. С. 13-16 (0,12 друк. арк.). 

2. Гетьман А. П. Правові засади безпеки людини в навколишньому 

природному середовищі. Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах: зб. матер. четвертого зібрання 

споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 р.) / відп. ред. д. ю. н., доц. Т. 

Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 13-

16 (0,12 друк. арк.). 

3. Гетьман А. П. Глобалізація як фактор впливу на правове забезпечення 

охорони довкілля Особливості правового регулювання екологічних, 

земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: 

збірник 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. 11-14 

(0,12 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В., Гетьман А. П. Еколого-правова складова інноваційного 

підприємництва: Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах: матеріали круглого столу 

матеріали ІІ Круглого столу (м. Харків, 17 травн. 2019 р.) / редкол. С. В. 

Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України. Х. 

2019. С. 17-22. (у співавторстві з А. П. Гетьманом, особистий внесок автора – 

0,1 друк. арк.). 

 

3. Анісімова Г. В., к. ю. н., доцент 

«Проблеми законодавчого забезпечення права загального 

природокористування» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  50,6 друк. арк. 

Виконано – 4921 год. 

Монографії: 

1. Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного 

законодавства в контексті природно-правової доктрини: монографія. Харків: 

Право, 2019. 672 с. (42 друк. арк.). 

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. 12-22; 23-35; 

С. 89-113; С. 114-141; С. 377-393; 397-402 (4,5 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Hanna V. Anisimova,  Serhii V. Hlibko, Nataliya Vnukova, Daria D. 

Hontar, Anna N. Liubchych. Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s 

Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking 
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Supervision. Economic Studies. 2019. № 1. P. 56–71. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752937. Стаття індексована у 

Scopus (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Глібко С. В., Внукова Н. 

М., Гонтар Д. Д., Любчич А. М. Ризико-орієнтований підхід до визначення 

розміру капіталу банку відповідно до вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду. Економічні дослідження. 2019. № 1. С. 56–71).  

2. Anisimova H. V.,Shestopal S. S., Mamychev A. Yu., Razuvaev N. V., 

Lyubashits V. Ya., Unity and diversity in «state» as a concept in political-legal 

thought. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 140-150. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art16.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Шестопал С. С., 

Мамичев О. Ю., Раззуваєв Н. В., Любашиц В. Я. Єдність та різноманіття 

визначень «держави» у політико-правовій думці. Науковий електронний 

журнал наук про людину. 2018. № 14. С. 140-150).  

3. Blochina N. A., Kravchenko A. G., Danilyan O. G., Mamychev A. Yu. 

Anisimova H. V. Рolitical and legal models of institute transformation in the 21st 

century. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 55–64. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art7.pdf. Стаття індексована Web of 

Science (0,5 друк. арк.). (Переклад: Блохіна Н. А., Кравченко А. Г., Данільян 

О. Г., Мамичев О. Ю., Анісімова Г. В. Політико-правові моделі 

трансформації інституту держави у XXI ст.  Науковий електронний журнал 

наук про людину. 2018. № 14. С. 55-64). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Розвиток концептуальних положень екологічного 

права в роботах В. К. Попова – науковця, вчителя й наставника. «Актуальні 

проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 

умовах», присвяченої 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. 

НАПрН України В. К. Попова: матеріали круглого столу (м. Харків, 1 березня 

2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 

83–88 (0,3 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Оцінка впливу на довкілля як складова нормативно-

інституційного забезпечення господарської діяльності в інноваційному 

суспільстві. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві: матеріали Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2019 р.) / 

редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2019. С.13–18 (0,3 друк. арк.).  

3. Анісімова Г. В. Еколого-правові аспекти розвитку регіональної 

інноваційної системи. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення: зб. наук. праць за матеріалами круглого столу (м. Харків, 5 квітн. 

2019 р.) / редкол. С. В. Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант. Харків: НДІ 

ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 69–77 (0,3 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В. Перспективи законодавчого забезпечення екологічних 

прав суб’єктів в контексті державної екологічної політики. Еколого-правовий 

статус людини і громадянина в України та світі: ретроспективний та 

перспективний погляди: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 
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конференції (м. Київ, 31 травн. 2019 р.) / 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. Київ, 2019. С. 72–77 (0,3 друк. арк.). 

5. Анісімова Г. В. Шляхи вдосконалення екологічного законодавства 

України у контексті права й політики Європейського Союзу. Актуальні 

питання реформування правової системи: матеріали XVІ Міжнародної 

науково-практична конференції (м. Луцьк, 14–15 червн. 2019 р.) уклад. Л. М. 

Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 146-147 (0,3 друк. арк.). 

6. Анісімова Г. В., Гетьман А. П. Еколого-правова складова 

інноваційного підприємництва: Економіко-правові проблеми розвитку та 

сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: матеріали круглого 

столу матеріали ІІ Круглого столу (м. Харків, 17 травн. 2019 р.) / редкол. С. 

В. Глібко, А. М. Любчич, О. О. Дмитрик. Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України. 

Х. 2019. С. 17-22. (у співавторстві з А. П. Гетьманом, особистий внесок автора 

– 0,2 друк. арк.).  

7. Анісімова Г. В. Дотримання екологічних прав та обов’язків громадян 

в контексті формування державної екологічної політики. Четверте зібрання 

фахівців споріднених кафедр «Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах»: матеріали зібрання (м. Одеса, 

6-9 черв. 2019 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Харитонова Т. Є., к.ю.н., доц. Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 67-70 (0,2 друк. арк.). 

8. Анісімова Г. В. Правові засади забезпечення сталого розвитку 

природно-ресурсного потенціалу в новій державній екологічній політиці. 

Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20-22 

вересня 2019 р.) / відп. ред. Н. Р. Кобецька. Івано-Франківськ: Прикарпит. 

Нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 126-129 (0,2 друк. арк.). 

9. Анісімова Г. В. Забезпечення оптимізації управлінської діяльності у 

сфері публічних екологічних відносин: законодавчі аспекти. Конституційно-

правові засади адміністративної реформи в Україні: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, співробітників 

ЗВО і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, 

представників громадських організацій, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (м. Сєвєродонецьк, 

24-25 жовтня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 128-

132 (0,2 друк. арк.). 

10. Анісімова Г. В. Сучасні підходи до інституціоналізації правової 

категорії «екологічний інтерес». Екологічний вісник. 2019. № 5. (0,2 друк. 

арк.). 

11. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасний концепт права загального 

природокористування. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: 

теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2019 
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р.) / наук. ред. В. А. Устименко. Київ: НАН України. Інститут економіко-

правових досліджень, 2019. С. 71-75 (у співавторстві з О. В. Донець, 

особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

 

4. Размєтаєв С. В., к. ю .н., доцент 

«Проблемні питання визначення правового статусу шахтних та інших 

супутніх вод» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  2,7 друк. арк. 

Виконано – 1045 год. 

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. 142-166; С. 

272-292 (2,2  друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Питання права колективної власності на землю. 

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. 172-174 (0,2 друк. арк.). 

2. Размєтаєв С. В., Гармаш Т. В. Правові питання удосконалення 

управління водними ресурсами в Україні. Екологічна і техногенна безпека. 

Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: матер. 

щорічної міжнародної науково-технічної конференції (студентська секція) 

(м. Харків, 25-26 квітня 2019 р.). Х., 2019. С. 116-119 (особистий внесок 

автора – 0,1 друк. арк.). 

3. Размєтаєв С. В., Колінько Я. О. Особливості юридичної 

відповідальності за несанкціоноване розміщення відходів. Екологічна і 

техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація 

відходів: матер. щорічної міжнародної науково-технічної конференції 

(студентська секція) (м. Харків, 25-26 квітня 2019 р.). Х., 2019. С. 180-183. 

(особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

4. Размєтаєв С. В., Микитюк О. С. Правове регулювання екологічного 

захисту земель сільськогосподарського призначення. Екологічна і 

техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація 

відходів: матер. щорічної міжнародної науково-технічної конференції 

(студентська секція) (м. Харків, 25-26 квітня 2019 р.). Х., 2019. С. 214-218 

(особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

 

5. Ткаченко О. М., к. ю. н., доцент (0,25 ставки з 01.03.2019 р.) 

«Правові проблеми використання та збереження ключових територій та 

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

Наукові публікації відсутні. 

Виконано – 315 год. 
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6. Бредіхіна В. Л., к. ю. н., доцент 

«Механізм правового регулювання відносин із забезпечення еколого-

ресурсної безпеки» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  3,9 друк. арк. 

Виконано – 565 год. 

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. 183-215; С. 

450-474 (2,6  друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Бредіхіна В. Л., Бондаревич М. П. Правові засади стимулювання 

розвитку екологічних послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 7-10 (особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Бредіхіна В. Л. Правові аспекти реалізації екологічного імперативу у 

сфері природокористування. 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. 91- 94 (0,2 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі аспекти обмеження екологічних прав громадян. 

Еколого-правовий статус людини і громадянина в Україні та світі: 

ретроспективний та перспективний погляди : зб. матеріалів  міжнародної 

науково-практичної конференції (31 травня 2019 р., м. Київ) / Київський 

національний ун-т 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. 86-93 (0,3 друк. арк.). 

3. Бредіхіна  В. Л. Правові обмеження як регулятори суспільних 

відносин у сфері природокористування. Забезпечення прав в аграрних, 

земельних, екологічних та природо ресурсних відносинах»: матер. зібрання (м. 

Одеса 6-9 червня 2019 р.) / відп. ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., 

доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 70-73 ( 0,25 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В.Л. Проблеми правового регулювання фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів  в Україні. 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. 129-132 (0, 25 друк. арк.). 

 

7. Єрмолаєва Т. В., к. ю. н., доцент 

«Проблеми розгляду спорів, пов’язаних з використанням та охороною 

природних ресурсів» (1,5 друк. арк.).  

Опубліковано – 1,6 друк. арк. 
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Виконано – 805 год. 

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.). 

 

8. Черкашина М. К., к. ю. н., доцент    

«Проблеми правового регулювання охорони та використання 

транскордонних природних ресурсів України» (1,5 друк. арк.).  

Опубліковано –  1,9 друк. арк. 

Виконано – 500 год. 

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. 167-178; С. 

372-376 (1,3 друк. арк.). 

  Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Черкашина М.К. Державна екологічна політика України у сфері водних 

правовідносин. 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. 197-200 (0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К., Черкашина М. К. Забезпечення прав людини і 

громадянина в умовах адаптації до змін клімату в Україні. Особливості 

правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних 
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відносин в умовах глобалізації: збірник 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. 43-46 (0,1 друк. арк.). 

3. Черкашина М.К. Роль закладів вищої освіти в реалізації концепції 

сталого розвитку в Україні. Вища юридична освіта в контексті сучасних 

тенденцій розвитку: тези доповідей та повідомлень учасників ХІІІ 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 178-180  (0,2 друк. арк.). 

4. Рассоха О. М., Черкашина Г. М., Черкашина М. К. Використання 

сумішей термопластичних полімерних матеріалів з твердих побутових 

відходів при виробництві полімерних композитів. Рекультивація полігонів і 

сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики: збірка 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. 134-137 (0,1 друк. 

арк.). 

 

9. Донець О. В., к. ю. н., доцент 

«Проблеми застосування юридичної термінології в контексті 

відтворення природних ресурсів» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  3,1 друк. арк. 

Виконано – 610 год. 

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. 234-251; С. 

348-359 (1,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Донець О. В. Концепція зеленого зростання як інструмент досягнення 

цілей сталого розвитку. 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. 103-106 (0,2 друк. арк.). 

2. Донець О. В. Відтворення природних ресурсів та комплексів як засіб 

забезпечення права на безпечне довкілля. 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. 118-122 (0,2 друк. арк.). 

3. Донець О. В. Відновлення природного стану атмосферного повітря як 

засіб забезпечення права на безпечне довкілля.  Забезпечення прав в 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: зб. 
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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. 89-93 (0,3 друк. арк.). 

4. Донець О. В. Актуальні питання реформування правової системи 

України з питань здійснення державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря. Актуальні питання реформування правової системи: 

зб. матеріалів ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) 

/ уклад. Л. М. Джурок. Луцьк: Вежа-Друк, 2019, С. 164-166 (0,3 друк. арк.). 

5. Донець О. В. Актуальні питання правового регулювання відновлення 

природного стану атмосферного повітря в Україні. 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.47-50 (0,2 друк. арк.). 

6. Донець О. В. Поліваріативність методик організації та проведення 

аудиторної роботи зі студентами з орієнтацією на компетентісний підхід. 

Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку : зб. тез 

доп. та повідомлень ХІІІ конфер. Школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Х. 2019. 

С. 96-100 (0,2 друк. арк.). 

7. Донець О. В. Заходи правової охорони родючості ґрунтів в умовах 

введення обігу земель сільськогосподарського призначення. Теоретичні та 

практичні проблеми земельної реформи в Україні: зб. тез доп. та повідомлень 

круглого столу (м. Харків, 15 листопада 2019 р.); Національна акад. прав. 

наук України; Наук.-дослід. ін-т прав. забезпечення інноваційного  розвитку 

НАПрН України; Центр інновацій та підтримки підприємництва НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. 2019. URL:  

http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B

9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82. (0,3 

друк. арк.). 

8. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасний концепт права загального 

природокористування. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: 

теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матер. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. 

Київ). Наук. ред. В. А. Устименко. Київ: НАН України. Ін-т економіко-

правових досліджень, 2019. С.71-75 (у співавторстві з Г. В. Анісімовою, 

особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

 

10. Шеховцов В. В., к. ю. н., доцент 

«Проблеми трансформації права власності на об’єкти тваринного світу 

та користування ним у сучасних умовах» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  4,5 друк. арк. 

Виконано – 648 год. 

Підручник: 

http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ndipzir.org.ua/%20%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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1. Екологічне право: підручник / [А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова, А.К. 

Соколова та ін.]; за ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2019. С. 216-233; 329-

347 (1,8 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Getman A., Shekhovtsov V.  Ecologization of the Ownership Right on the 

Objects of Fauna in the Aquaculture Area.  Yearbook of Ukrainian law: Coll. of 

scientific papers / responsible for the issue  O. V. Petryshyn. Kh.: law, 2019. № 11. 

P. 305-314. (особистий внесок автора – 0,1 друк. арк.) (Переклад: Гетьман А., 

Шеховцов В. Екологізація виникнення права власності на об’єкти тваринного 

світу в галузі аквакультури. Щорічник українського права: зб. наук. праць / 

відп. ред. О. В. Петришин. Х. 2019. № 11. С. 305-314). 

2. Шеховцов В. В. Система принципів фауністичного законодавства. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 2. С. 77-80 (0,5 друк. арк.). 

URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/2/20.pdf.  

3. Шеховцов В. В. Філософсько-історичні аспекти трансформації 

суспільної свідомості щодо тваринного світу як об’єкта екологічного права. 

Право та державне управління. 2019. № 3 (36). Т. 1. С. 85-91 (0,5 друк. арк.). 

4. Шеховцов В. В. Правове регулювання відтворення тваринного світу. 

Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). 2019. № 2. С. 91-95 (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Шеховцов В. В. Зміст права власності на об’єкти тваринного світу. 

Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, 

природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник 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. 149-153 (0,2 друк. арк.). 

2. Шеховцов В. В. Тваринний світ як об’єкт екологічного права. 

Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних 

відносинах: зб. матер. четвертого зібрання споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 

червня 2019 р.) / відп. ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Гельветика, 2019. С. 195-197 (0,2 друк. арк.). 

3. Шеховцов В. В. Реалізація концепту права власності в 

фауністичному законодавстві України: Еколого-правовий статус людини і 

громадянина в України та світі: ретроспективний та перспективний 

погляди: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Київ, 31 травн. 2019 р.) / 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. Київ, 

2019. С. 236-239 (0,2 друк. арк.). 

4. Шеховцов В. В. Особливості права загального використання об’єктів 

тваринного світу. Актуальні питання реформування правової системи: 

матеріали XVІ Міжнародної науково-практична конференції (м. Луцьк, 14–15 

червн. 2019 р.) уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 224-225 (0,1 

друк. арк.). 
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5. Шеховцов В. В. Проблеми пошуку балансу інтересів в процесі 

реалізації права публічної та приватної власності на тваринний світ 

Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в 

сучасних умовах, присвяченої 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., 

чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова: матеріали круглого столу (м. Харків, 1 

березня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 

2019. С. 203-205 (0,2 друк. арк.). 

6. Шеховцов В. В. Європейські правові стандарти формування та 

розвитоку фауністичного законодавства. Український правовий вимір: пошук 

відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково- 

практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро: Університет 

митної справи та фінансів, 2019. С. 41-43 (0,2 друк. арк.). 

 

11. Суєтнов Є. П., к. ю. н., доцент 

«Сучасний стан та перспективи впровадження екосистемного підходу в 

правове регулювання екологічних відносин в Україні» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 3,54 друк. арк. 

Виконано – 575 год. 

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.). 
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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.). 

 

12. Лозо О. В., к. ю. н., асистент 

«Науково-теоретичні й практичні проблеми екологічного права та 

законодавства, що впливають на стан ландшафтів в України» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  1,51 друк. арк. 

Виконано – 645 год. 

 

 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=179
http://ndipzir.org.ua/ru/archives/5869
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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.). 

 

13. Копиця Є. М., к. ю. н., асистент 

«Правові засади міжнародно-правового регулювання у галузі охорони 

атмосферного повітря» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано – 2,4 друк. арк. 

Виконано – 630 год. 

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. 393-397; С. 

508-524 (1 друк. арк.). 

Наукові статті:         

  1. Копиця Є. М. Екологічне нормування в сфері правового забезпечення 

боротьби зі змінами клімату в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції: зб. наук. праць Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. 2019.  № 6.  С. 131–139 (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. М.  Шляхи удосконалення державної політики у сфері 

зміни клімату як основа правового забезпечення вирішення проблеми зміни 

клімату. Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС: зб. матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р). С. 

185-188 (0,2 друк. арк.). 

2.  Копиця Є. М. Державна політика у сфері зміни клімату як основа 

удосконалення правового регулювання у галузі охорони атмосферного 

повітря. 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. 129–133. (0,2 друк. арк.). 
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3. Копиця Є. М.  Екологічне нормування в сфері правового забезпечення 

попередження і боротьби зі змінами клімату в Україні Державна політика 

України у сфері зміни клімату як основа розвитку правового регулювання у 

галузі охорони атмосферного повітря. Правові системи суспільства: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. 

конференції (м. Львів, 15-16 листопада 2019 р.). С. 96-99 (0,2 друк. арк.). 

4. Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної 

політики України у сфері попередження зміни клімату. Problemes et 

perspectives díntroduction de la recherche scientifique innovente: зб. матер. 

Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019 

р.) С. 86-99 (0,3 друк. арк.). 

 

14. Туліна Е. Є., к. ю. н., асистент 

«Міжнародно-правові основи охорони та використання біорізноманіття» 

(1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  2,15 друк. арк. 

Виконано – 318 год.  

 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. 418-425  (0,6 

друк. арк.). 

Наукові статті: 

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

растений по законодательству Молдовы, Беларусии и Украины 

(сравнительный анализ). «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. Вип. 1/2. С. 

126-130 (0,7 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Туліна Е. Є. Розвиток ідей професора В. К. Попова у сфері 

регулювання відносин щодо охорони, використання й відтворення 

рослинного світу та лісу. Актуальні проблеми екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних умовах, присвяченої 90-річчю з дня 

народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова: 

матеріали круглого столу (м. Харків, 1 березня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. 

Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 189-191. (0,2 друк. арк.). 

2. Туліна Е. Є. Еколого-правовий статус людини та громадянина у 

сфері охорони навколишнього природного середовища від шкідливого 

біологічного впливу Еколого-правовий статус людини і громадянина в 

України та світі: ретроспективний та перспективний погляди: зб. 

матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травн. 

2019 р.) / 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. Київ, 2019. С. 

220-223 (0,2 друк. арк.). 

3. Туліна Е. Є. Деякі аспекти правового регулювання шкідливого 

впливу окремих видів тваринного світу на довкілля Забезпечення прав в 
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аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: зб. матер. 

четвертого зібрання споріднених кафедр (м. Одеса, 6-9 червня 2019 р.) / відп. 

ред. д. ю. н., доц. Т. Є. Харитонова, к. ю. н., доц. Х. А. Григор’єва. Одеса: 

Гельветика, 2019. С. 187-190 (0,2 друк. арк.). 

4. Туліна Е. Є. Особливості правового регулювання чисельності деяких 

видів тварин Особливості правового регулювання екологічних, земельних, 

аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації: збірник 

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. 110-

113 (0,25 друк. арк.). 

 

15. Задихайло Д. Д., к. ю. н., асистент (0,5 ставки) 

«Правова актуалізація екологічного господарювання в законодавстві 

України» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  2,4 друк. арк. 

Виконано – 465 год. 

Підручник: 

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

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. С. 435-446 (0,5 друк. 

арк.). 

Наукові статті: 

1. Задихайло Д. Д. Аналіз основних положень Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» у контексті здійснення економічної 

реформи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. 

наук. праць. 2018. Вип. 3(26)/2018. С. 443-452 (0,5 друк. арк.). Стаття 

проіндексована у Web of Science Core Collection. 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Задихайло Д. Д. Проблема екологічного господарювання в системі 

правової політики держави. Забезпечення прав в аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних відносинах: збірник 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. 107-110 (0,2 друк. арк.). 

2. Задихайло Д. Д. До проблем екологізації господарського права та 

законодавства. 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. 170-174 (0,2 друк. арк.). 

3. Задихайло Д. Д. Екологічне інноваційне господарювання в механізмі 

забезпечення сталого розвитку.  Актуальні проблеми екологічного, 

земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах : матеріали 

"кругл. столу", присвяч. 90-річчю з дня народж. В. К. Попова (Харків, 1 
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берез. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 

НАПрН України. - Харків : Право, 2019. С. 111-114 (0,2 друк. арк.). 

4. Задихайло Д. Д. Окремі питання формування міжгалузевого 

комплексу еколого-господарського законодавства. Завдання господарсько-

правової політики держави в умовах четвертої промислової революції: 

матеріали круглого столу, м. Харків, 20 березня 2019 р. /  редкол.: А. П. 

Гетьман, Д. В. Задихайло, Ю. І. Остапенко, Т. І. Швидка; НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С. 50-53 (0,2 друк. арк.). 

5. Задихайло Д. Д. Конвергенція екологічної та економічної політик 

держави: інституціалізація правового механізму та його засобів. Еколого-

правовий статус людини і громадянин: 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.129-132  (0,2 друк. арк.). 

6. Задихайло Д. Д. Екологізація політики держави в сфері 

господарювання: удосконалення суспільних інтересів. Юридична осінь 2019 

року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих учен., 29 листопада 2019 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Х.: Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. (надано до редакції) (0,2 друк. 

арк.). 

7. Zadykhaylo D. D. Impact of venture capital on innovative activities in 

Ukraine. Proceedings of the Fourth International Conference of European 

Academy of Science. January 20-30, 2019, Bonn, Germany. P. 140-142 (0,2 друк. 

арк.).  

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

Доц. Ткаченко О. М. не виконала запланований обсяг науково-

дослідної роботи (1,5 друк. арк.) за 2019 рік. Слід зазначити, що доц. 

Ткаченко О. М. була переведена на 0,25 ставки з 01.03.2019 р. Нею виконано 

наукову роботу у вигляді рецензування монографії. Обсяг виконаної роботи 

складає 315 год.  

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору: 

Під керівництвом проф. Гетьмана А. П. проведено 2 прикладних 

дослідження: 1. «Порядок створення і правовий режим майна юридичних 

осіб приватного права та юридичних осіб публічного права (доктринальний 

та практичний підхід)»; 2. «Порядок застосування міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку для складення фінансової та консолідованої звітності 

підприємствами» (за договором між Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого та ДП «ЗАХІДДОРВИБУХПРОМ» 

ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 02/04-19 від 02.04.2019 р. 

«Про створення науково-дослідної розробки»). 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової 

комплексної програми: «Проблеми вдосконалення правового регулювання 
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користування природними ресурсами та комплексами в Україні» (державна 

реєстрація № 0116U006161), науковим керівником цієї ЦКП є д. ю. н., доц. 

Соколова А. К.  

Актуальність виконаних розробок за темою, яка виконувались на 

кафедрі в рамках цільової комплексної програми, полягає у тому, що вони 

використовуються в законотворчій діяльності для прийняття нових 

нормативно-правових актів та вдосконалення положень чинного 

законодавства, а саме: Законів України, кодексів України, Постанов Кабінету 

Міністрів України, Постанов Верховної Ради України, в правозастосовному 

процесі, при підготовці науково-практичних коментарів, у підготовці 

відповідей на запити Конституційного Суду України, Верховного Суду, а 

також у монографіях та наукових статтях. 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права а твір № 86847 

монографія «Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки 

України». Автори Білоусов Є . М., Гетьман А. П., Анісімова Г. В., Шевченко 

Л. С. , Клімова Г. П., Петришина М. О., Ярошенко О. М., Вапнярчук Н. М., 

Юшко А. М., Битяк О. Ю., Кузьмина М. Н., Матвєєва А. В., Семенишин А. 

В., Борисов І. В., Курашова І. М., Черняєва Д. О., Вороніна І. С. Дата 

реєстрації 15.03.2019 р. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

члени кафедри, спираючись на аналіз найбільш важливих і актуальних 

проблем, пропонують шляхи вдосконалення правового регулювання і 

розвитку екологічних відносин, їх видів (водних, надрових, фауністичних та 

ін.), що набуває особливої актуальності з огляду на суттєве оновлення, 

зокрема, земельного, надрового, водного законодавства; науково 

обґрунтовують рекомендації щодо внесення змін до відповідних правових 

приписів, зважаючи на те, що заключною метою є розробка концепції 

екологічного права. 

Доц. Соколова А. К. 

В межах запланованої річної науково-дослідної роботи проаналізовано 

стан чинного водного законодавства в контексті європейської євроінтеграції 

та визначено, що правове забезпечення як формування водно-екологічного 

правопорядку, так і водної безпеки населення України недосконале. У цьому 

зв’язку приділено увагу певним складовим названого правопорядку, 

передусім правовій охороні вод, а саме запобіганню шкідливій дії вод. Та 

зазначено, що саме зміст нормативно-правових актів у вказаних сферах 

потребує ретельного вивчення законодавцем. Йдеться про ретельну 

підготовку та прийняття чи окремих нормативно-правових актів чи внесення 

відповідних доповнень та змін до основного нормативного акта у цій сфері - 

Водного кодексу України. 

Проведено комплексне дослідження правового забезпечення охорони 

вод (водних об'єктів) в Україні, здійснено аналіз юридичної літератури, 

присвяченої вивченню об'єктів, заходів охорони вод (водних об'єктів) та 

класифікації останніх. Встановлено правовий механізм забезпечення 
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правової охорони вод (водних об'єктів). Обґрунтовано, що екологічне 

законодавство України в галузі охорони вод (водних об'єктів) потребує 

вдосконалення. Вказуються напрямки вдосконалення даного законодавства, а 

саме розробка і прийняття спеціального нормативно-правового акта, норми 

якого б регулювали всі основні питання правової регламентації у сфері 

охорони вод (водних об'єктів) – Закону України «Про охорону вод». 

Запропонована структура цього Закону. 

Приділено увагу дослідженню правового регулювання охорони вод 

(водних об'єктів) в Україні, проведеного шляхом аналізу юридичної 

літератури та національних нормативних актів, а також законодавства 

Європейського Союзу у відповідній сфері. Визначено заходи охорони вод 

(водних об'єктів), розглянуто правовий механізм регулювання охорони вод 

(водних об’єктів). Виходячи з результатів обґрунтовано, що екологічне, 

зокрема водне, законодавство України в галузі охорони вод (водних об'єктів) 

потребує удосконалення, вказані напрями його модернізації. Запропоновано 

внести зміни та доповнення до Водного кодексу України, а саме, закріпити 

принципи водного законодавства, що дозволить врегулювати всі основні 

питання правової регламентації у сфері охорони вод (водних об'єктів). 

Враховуючи зарубіжний досвід у сфері забезпечення прав пацієнтів, 

запропоновано (у співавторстві) прийняти спеціальний закон «Про правовий 

статус пацієнтів в Україні» в якості основи для правового регулювання 

статусу особи при зверненні або отриманні медичної допомоги.  

Проаналізовано (у співавторстві) стан законодавства щодо забезпечення 

прав людини і громадянина в умовах адаптації до змін клімату в Україні: 

запропоновано розробку та прийняття Кодексу України «Про охорону 

клімату та адаптації до його змін». 

Серед основних підходів розуміння стимулювання у сфері екології 

визначено найбільш обґрунтований, а саме, що стимулювання слід визначати 

більш широко, як таке, що включає до себе не тільки заохочення, але й 

відповідальність. Пропонується приписи щодо особливостей стимулювання у 

сфері охорони навколишнього природного середовища щодо конкретних 

природних ресурсів закріпити в підгалузевому екологічному законодавстві 

(відповідних кодексах і законах). 

Проф. Гетьман А. П.  

Правова наука в сучасному вимірі являє собою систему знань та ідей 

про екологічне право та його окремі інститути, кінцевою метою якої є 

розробка концепції екологічного права, дослідження його теоретичних та 

методологічних проблем, формування понятійного апарату та аналізу ролі 

держави в реалізації екологічних функцій. Угода про асоціацію України та 

ЄС і пов’язані з цим соціально-економічні та політичні перетворення, що 

відбуваються в українському суспільстві, обумовлюють необхідність 

прийняття сучасних рішень з метою подальшого розвитку еколого-правової 

науки та її впливу на законотворчу діяльність і юридичну практику. 
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Доц. Размєтаєв С. В. 

В рамках теми річної науково-дослідної роботи проведено науково-

правове дослідження проблем правового регулювання використання і 

охорони надр, зокрема досліджено актуальні проблеми правового режиму 

шахтних та дренажних вод, які утворюються під час видобутку корисних 

копалин, дослідження розмежування понять «відходи» та «забруднення 

води»; співвідношення шахтних та дренажних вод як супутніх наслідків 

видобування корисних копалин. зроблені висновки та запропоновано шляхи 

вдосконалення чинного законодавства. 

Доц. Анісімова Г. В.  

В межах запланованої річної науково-дослідницької роботи розглянуті 

проблемні питання установлення нового міжнародного екологічного 

правопорядку й створення єдиного еколого-правового простору – це не лише 

збільшення кількості ратифікованих угод екологічної спрямованості, ухвалених 

нормативно-правових актів як на загальноєвропейському, так і на 

національному рівні, а й, і це головне, забезпечення дієвості й якості 

вітчизняної системи екологічного права й законодавства, які поки що не можна 

визнати досконалими. Як наслідок, владні інституції не виконують власних 

функцій, що унеможливлює сталий розвиток суспільства, реалізацію й захист 

екологічних прав і інтересів, призводить до системних деформацій у сфері 

еколого-правового регулювання суспільних відносин.  

Враховуючи все це, а також цивілізаційні виклики, Україні передусім 

потрібно активізувати правотворення, модернізувати еколого-правову 

доктрину, спираючись на концепти якої будуть переглянуті, оновлені відповідні 

положення науки, державної політики, праворозуміння, а отже, і 

правозастосування. Необхідно здійснити інституціоналізацію складників 

природно-правової доктрини в систему екологічного законодавства, що стає 

визначальною умовою подальшого розвитку державності і оптимізації 

процедури нормотворчості. Підґрунтя для цього мають скласти новітні 

філософсько-правові ідеї, які здатні позитивно вплинути на вдосконалення 

екологічного законодавства (законодавчий екологічний процес). Наголошено, 

що підґрунтям для вибудови та основоположним принципом еколого-правової 

доктрини є системний зв’язок екологічних прав та обов’язків. На підставі 

аналізу концептуальних підходів до права природокористування маємо 

констатувати, що в умовах сьогодення воно є багатофункціональною та 

складною правовою категорією, розглядається в об’єктивному та 

суб’єктивному розумінні, а також як: а) природне, невідчужуване право 

людини; б) система прав та обов’язків суб’єктів, що виникають з приводу 

використання природних ресурсів (які тісно пов’язані з охороною, 

відтворенням природних ресурсів, забезпеченням екологічної безпеки); в) 

конституційне право громадян; г) правова форма суспільних відносин; ґ) вид 

суспільних еколого-правових відносин (як правило, похідний від права 

власності на природні  об’єкти); д) міжгалузевий правовий інститут; е) 

самостійний об’єкт еколого-правової доктрини; ж) самостійний об’єкт 

дослідження еколого-правової науки; з) напрям державної екологічної 
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політики; к) форма суспільного виробництва; л) міжгалузевий законодавчий 

інститут тощо. 

У монографії «Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства 

в контексті природно-правової доктрини» під час написання роботи було 

вирішено проблему, яка має важливе значення для еколого-правової науки і 

практики, а саме: розроблено концептуальні теоретичні засади впливу 

природно-правової доктрини на розвиток екологічного законодавства, права 

й правовідносин, а також окреслено перспективні напрями становлення 

еколого-правової доктрини, визначено особливості її застосування при 

формуванні і вдосконаленні державної екологічної політики й подальшій 

систематизації екологічного законодавства в умовах євроінтеграції. 

Основні наукові результати дисертації мають теоретичне, 

методологічне й практичне значення. Проведене дослідження дозволило 

сформулювати такі висновки і пропозиції, як-то: соціальна зумовленість 

природного права тісно пов’язана з екологізацією законодавства як 

динамічною категорією й процесом, який, у свою чергу, залежить від: 1) 

об’єктивних підстав, як-от екологічна спрямованість міжнародно-правових 

угод, міжнародно-правові традиції, необхідність виконання міжнародних 

екологічних зобов’язань як закономірність створення дієвих правових 

механізмів утвердження і забезпечення екологічних прав людини – головного 

обов’язку держави тощо; 2) суб’єктивних науково-правових підстав, таких як 

висновки і пропозиції, громадська думка, що базується на екологічній 

правосвідомості, культурних і моральних цінностях суспільства та ін.; 

визначено умови законодавчого закріплення певних суспільних екологічних 

відносин: а) історичні (тенденції розвитку еколого-правової науки й 

законодавства), б) соціально-економічні (досягнення певного рівня екологічної 

безпеки господарської діяльності, фінансового забезпечення, заохочення 

екологоефективної та іншої діяльності), в) соціально-психологічні (стан 

суспільної свідомості, розуміння суспільної потреби й доцільності збереження 

навколишнього середовища, відповідність рівня підготовленості населення 

законодавчому закріпленню вихідних положень природного права); 

г) екологічні, д) політичні, е) ідеологічні, є) соціально-юридичні (доцільність і 

необхідність інституціоналізації певних суспільних відносин з урахуванням 

вищевказаних чинників) тощо;  вивчення поглядів учених дало змогу довести 

виваженість концепту про те, що в екологічних відносинах природно-правова 

доктрина, впливаючи на еколого-правову науку та доктрину як галузеву, має 

подвійний прояв. По-перше, з позицій природно-правової доктрини 

визначаються найвищі соціальні цінності, формуються екологічна ідеологія й 

етика як різновиди соціальних і правових інститутів; створюються нові підгалузі, 

інститути, субінститути, норми екологічного законодавства і права, винаходяться 

засоби оптимізації юридичної техніки й методології тлумачення норм (впливає 

на процеси становлення права та його реалізацію). По-друге, доктринальна 

складова проведення екологічної правової політики присутня у проектах і самих 

нормативно-правових актах, що позначається на плануванні, законотворчості, 

зорієнтованих на оптимізацію чинного законодавства, усунення недоліків, 
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колізій і прогалин у праві, а це сприяє розширенню сфер правової регламентації 

суспільних екологічних відносин. Також надано визначення поняття «система 

екологічного законодавства» тощо. 

Доц. Бредіхіна В. Л.  

Досліджені основні засади правового регулювання  відносин у сфері 

використання  та одночасного збереження і відтворення природних ресурсів, 

що має на меті досягнення збалансованого природокористування. 

Виокремленні деякі важливі складові правового механізму забезпечення 

сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу та забезпечення еколого-

ресурсної безпеки, зокрема:  

- обмеження права природокористування та інших прав громадян та 

юридичних осіб у сфері використання природних ресурсів; 

-  лімітування використання природних ресурсів; 

-  платність спеціального природокористування; 

-  фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів; 

-  імперативність норм, правил, вимог та інших нормативних приписів у 

сфері використання природних ресурсів та ін. 

Проаналізовані основні економіко-правові інструменти забезпечення 

збалансованого природокористування (як-то: стимулювання 

природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності; вдосконалення системи 

екологічного оподаткування тощо); висвітлені основоположні наукові 

філософські та правові підходи щодо визначення та збереження природно-

ресурсного потенціалу України. 

Сформовані пропозиції щодо удосконалення екологічного та іншого 

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки та раціонального 

використання природних ресурсів в умовах реалізації концепції сталого 

розвитку та євроінтеграційних процесів. 

Доц. Єрмолаєва Т. В.  

 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. 



 

 25 

Доц. Черкашина М. К.  

Водні ресурси. Законодавство України містить низку нормативних актів, 

що підтверджують значний державний інтерес до охорони та забезпечення 

раціонального використання водних ресурсів. Так, Законом України «Про 

основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV серед 

загроз національним інтересам і національній безпеці держави визначено 

погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми 

транскордонних забруднень та зниження якості води. Закон України «Про 

основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-VI визначив основні стратегічні цілі й 

завдання державної екологічної політики щодо охорони водних ресурсів, які 

полягають у реформуванні системи державного управління в галузі охорони 

та раціонального використання вод шляхом впровадження інтегрованого 

управління водними ресурсами за басейновим принципом; реконструкції 

існуючих та будівництві нових міських очисних споруд з метою зниження 

рівня забруднення вод забруднюючими речовинами, а також зменшення 

скиду недостатньо очищених стічних вод; розроблення та виконання плану 

заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і 

територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу 

на навколишнє природне середовище та відновлення екосистеми Чорного і 

Азовського морів. 

Постійна увага світової спільноти до проблем охорони та забезпечення 

раціонального використання водних ресурсів не випадкова та пояснюється 

тим, що водні об’єкти є важливими складовими географічного середовища, 

які істотно впливають на інтенсивність фізико-географічних процесів, 

екологічні умови, можливості господарського використання території, 

економіку різних галузей господарства.  

Відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів 

України «Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 

апроксимації)» від 17.12.2012 р. № 659 здійснюється робота з виконання 

завдань, покладених на Мінприроди України щодо наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері якості води та 

управління водними ресурсами, включаючи морське середовище. Так, із 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні 

водними ресурсами за басейновим принципом» від 04.10.2016 р. № 1641-VIII, 

розпочалося впровадження положень Водної Рамкової Директиви 

(2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

водної політики) у Водний кодекс України і в цілому у практику управління 

водними ресурсами України.  

Поводження з відходами. Утилізація відходів передбачає їх 

використання як вторинних матеріальних  чи енергетичних ресурсів в різних 

технологічних процесах або виробах, як правило, технічного призначення. 

При цьому утилізація широкого спектру промислових та побутових відходів 
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має не тільки велике екологічне значення (сприяє захисту довкілля від 

негативного, головним чином, антропогенного впливу на нього відходів), а й 

економічне та забезпечує ощадливе використання матеріально-сировинних і 

енергетичних ресурсів,  що суттєво впливає на стабільність деяких 

компонентів біотопу (атмосфери, гідросфери, літосфери та ін.).  

Утилізація полімерних відходів в різних формах виробів (плівка, 

конструкційні елементи, піно та поропласти тощо) є загальносвітовою 

нагальною проблемою через вплив промислового та побутового сміття на 

навколишнє середовище і екологію планети в цілому та деяких її найбільш 

вразливих елементів з невисоким рівнем екологічної «валентності» –  

стійкості до екологічно вразливих факторів. 

Для вторинного використання рециклингових (утилізованих) 

полімерних систем в останній час набувають чинності переважно наступні 

стимулюючі фактори, а саме: екологічний аспект впродовж «життєвого» 

циклу конкретних виробів із полімерів та композиційних матеріалів на їх 

основі, сталий попит споживачів на ці полімерні системи, характер вимог 

сучасного законодавства України про полімерні відходи та відносно невисока 

собівартість полімерної продукції. 

На сучасному етапі розвитку промисловості, вторинної переробки 

(рециклінгу) відходів промислових підприємств, твердих побутових відходів 

зі сміттєзвалищ суттєвим і стало зростаючим комерційним попитом 

користуються вторинні полімерні матеріали з твердих побутових відходів 

внаслідок зростання промислових потужностей вітчизняних підприємств з 

переробки пластмас і композиційних матеріалів на їх основі і активної 

присутності на ринку вторинних полімерних  матеріалів іноземних покупців. 

Вторинна переробка полягає в поділі, очищенні і повторному використанні 

базових продуктів у вигляді чистих полімерів або сумішей. При третинній 

переробці полімерні відходи піддаються хімічній обробці з метою отримання 

таких субстанцій, як мономери, хімікати або технічне паливо.  

Клімат. Зміна клімату є однією з найважливіших міжнародних проблем 

ХХІ століття, яка виходить за рамки наукової проблеми і являє собою 

комплексну міждисциплінарну проблему, що охоплює екологічні, 

економічні, соціальні й правові аспекти сталого розвитку держави.  

Національна екологічна політика України спрямована на досягнення 

стратегічних цілей. Однією з них відповідно до Закону України «Про основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

р.» від 21 грудня 2010 р. є поліпшення екологічної ситуації та підвищення 

рівня екологічної безпеки, що має бути досягнуто завдяки реалізації низки 

завдань, зокрема, шляхом визначення основних засад державної політики з 

адаптації до зміни клімату, розроблення та поетапне виконання 

національного плану заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та 

запобігання антропогенному впливу на зміну клімату на період до 2030 року, 

в тому числі в рамках реалізації механізму Кіотського протоколу до Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату, проектів спільного впровадження та 

проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. 
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З 01.01.2020 року набуває чинності Закон України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 р.» від 

28 лютого 2019 р., в якому серед завдань із забезпечення інтеграції 

екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-

економічного розвитку України визначено розвиток галузевої стратегії щодо 

запобігання змінам клімату та адаптації до них, але, на жаль, не визначено 

основні її принципи та види.  

З приводу необхідності розробки галузевих стратегій щодо запобігання 

змінам клімату та адаптації до них, слід відмітити відповідний розвиток 

цього напряму. Так, наприклад, в рамках міжнародної кліматичної ініціативи 

Державним лісовим агентством України планується розробка проекту з 

адаптації лісового господарства до змін клімату. Вочевидь, зміни клімату 

негативно впливають як на стан окремих природних об’єктів, так й на їх 

екологічні системи. Отже, подібні стратегії повинні бути розроблені й щодо 

інших природних ресурсів з урахуванням їх особливостей, передбачаючи та 

застосовуючи різні підходи. 

Говорячи про адаптацію до змін клімату, слід звернути увагу на її 

безпосередній зв’язок із правами людини і громадянина. Рада з прав людини 

і Управління Верховного комісара з прав людини неодноразово звертали 

увагу на права людини і зміну клімату шляхом просування правозахисного 

підходу до зміни клімату за допомогою резолюцій, доповідей і тематичних 

заходів. В них підкреслюється важливість застосування правозахисного 

підходу в управлінні глобальною політикою та заходами, покликаними 

боротися зі змінами клімату.  

Отже, слід відмітити, що на сьогодні формування й реалізація державної 

політики у сфері зміни клімату, її гармонізація з міжнародним 

законодавством є комплексною проблемою та потребує відповідної розробки 

та втілення. Зокрема, йдеться про прийняття базового національного 

законодавства (кодексу) щодо охорони клімату та адаптації до його змін.  

Вища освіта. Забезпечення раціонального й ефективного 

природокористування, відтворення природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в сучасних 

умовах можуть відбуватися тільки при належному рівні екологічного 

виховання та екологічної культури населення, що практично неможливо 

досягти без екологізації всіх рівнів освіти. Відповідно до завдань 

Болонського процесу, необхідним є забезпечення розвитку освіти й науки з 

екологізацією навчальних курсів та застосуванням належного навчально-

виховного екологічного підходу. 

Доц. Донець О. В. 

Великомасштабні та глобальні небезпеки несприятливого впливу 

довкілля на здоров’я людини охоплюють зміну клімату, руйнування 

стратосферного озону, зміни в гідрологічних системах і запасах прісної води, 

втрату біологічного різноманіття, деградацію земель, а також 

перенапруження систем, які виробляють харчові продукти тощо. Для оцінки 

розмірів і типу такого впливу на здоров’я людини необхідно нове 
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перспективне бачення, що фокусується на екосистемах та на визнанні того 

факту, що забезпечення гідного рівня життя та здоров’я людини значною 

мірою залежить від збереження стійкості і функціонування біосферних 

систем, біологічного різноманіття навколишнього середовища, «чистоти 

довкілля», якості глобальної та місцевих екосистем, а також окремих 

природних ресурсів і комплексів. У зв’язку із чим, особливої уваги 

заслуговує питання правового забезпечення відтворення природних ресурсів 

та комплексів, яке виступає засобом забезпечення права на безпечне 

довкілля. Нині на теренах України загальні вимоги до відтворення природних 

ресурсів та комплексів знаходимо в усіх основних природоресурсних 

законодавчих актах, причому формування таких вимог розпочалося ще в 90-х 

роках ХХ ст. Разом із тим, єдиного підходу до розуміння сутності 

відтворення природних ресурсів та комплексів так і не сформовано, а ні в 

правовому полі України, а ні в доктрині екологічного права. Особливої 

актуальності при цьому набуває питання співвідношення таких понять, як 

«відтворення» та «відновлення» природних ресурсів та комплексів, які 

використовуються інколи не тільки з різним смисловим забарвленням, але й 

поглинаючи одне одного. Прикладів подібної неузгодженості підходів 

чинного законодавства до розуміння та співвідношення дефініцій 

«відновлення» та «відтворення» можна навести багато, що свідчить про 

потребу розроблення нової концепції відтворення природних ресурсів та 

комплексів і внесення відповідних змін до чинного законодавства України з 

метою усунення дефектів правового регулювання в означеній сфері. 

Зроблено висновок, що забруднення атмосферного повітря є однією з 

найгостріших екологічних проблем сьогодення, що склалася на теренах 

нашої держави. Незважаючи на певний спад виробництва в Україні, рівень 

забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів 

залишається стабільно високим. Узагальнено Україна посіла 105 місце за 

категорією «Якість повітря» Індексу екологічної ефективності, а звіт ВООЗ 

«Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease» 

2016 року наводить цифру у 54 507 смертей від брудного повітря в Україні у 

2012 році. У зв’язку із чим, для перед Україною постала потреба у 

розробленні єдиної Стратегії відновлення природного стану атмосферного 

повітря, а впровадження в національне законодавство вимог Європейських 

директив за сектором «Якість атмосферного повітря» має носити системний 

та комплексний характер із встановленням нормативів безпеки як для 

здоров’я людини (поріг небезпеки), так і для екосистем (критичний рівень). 

Нині існує нагальна потреба у реформуванні діючої системи 

моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги повною 

мірою отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення 

речовин та вживати оперативних заходів реагування. 

Доц. Шеховцов В. В. 

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми розмежування права 

власності на об’єкти аквакультури та об’єкти тваринного світу в контексті 

визначення підстав виникнення права власності. Запропоновано механізми 
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вирішення спорів щодо належності об’єктів тваринного світу, які 

перебувають у водному об’єкті разом з об’єктами аквакультури. 

Напрацьовано пропозиції для внесення змін та доповнень до чинного 

законодавства. 

Проведено дослідження щодо окремих правових та філософських 

аспектів становлення підходів до загального розуміння тварин як об’єктів 

правовідносин, випадки наділення їх за окремих соціально-історичних 

періодів додатковими якостями, що виходять за межі вчення про об’єкти 

права.  

Досліджена система принципів фауністичного законодавства у її 

співвідношенні з галузевими та міжгалузевими правовими принципами. 

Здійснено аналіз чинної системи принципів, передбаченої законами України 

«Про тваринний світ» та «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Запропоновано удосконалити підходи до формування системи 

принципів екологічного та фауністичного законодавства та представлено їх 

оновлений перелік. 

Доц. Суєтнов Є. П. 

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 

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. 
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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. 

Ас. Лозо О. В. 

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. 

Ас. Копиця Є. М. 

Опубліковані праці присвячені дослідженню актуальних проблем 

правового регулювання у галузі охорони атмосферного повітря в Україні та 

країнах ЄС. У роботах висловлено пропозиції щодо вдосконалення 

відповідного законодавства в умовах євроінтеграційних процесів та із 

запозиченням міжнародного досвіду. Наголошено, що законодавство України 

у сфері охорони та якості атмосферного повітря частково відповідає 

міжнародному законодавству та законодавству країн ЄС. Окрему увагу 

приділено дослідженню питань забезпечення правової охорони клімату, та 

наголошено на необхідності закріплення заходів з охорони навколишнього 

природного середовища від негативних змін клімату, які повинні включати в 

себе розробку, встановлення та виконання нормативів викидів речовин, що 

впливають на клімат (нормативів викидів парникових газів), а також 

внесення відповідних доповнень до законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного 

повітря». 

 

 



 

 31 

Ас. Туліна Е. Є. 

Опубліковані праці присвячені дослідженню правових засад 

міжнародно-правової 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 та тварин, а 

також заходи щодо зменшення їх негативного впливу на біологічне 

різноманіття та навколишнє природне середовище. Особлива увага 

приділяється специфіці правового регулювання шкідливого впливу окремих 

видів тваринного світу на довкілля. Здійснено ґрунтовний аналіз правового 

регулювання поширення та чисельності видів рослин та тварин на 

міжнародному та національному рівнях. Також окремо висвітлюються 

питання присвячені актуальності екологізації вищої освіти в Україні. 

 Ас. Задихайло Д. Д. 

Процес конвергенції екологічної і економічної політики держави 

отримав розуміння та певну реалізацію на рівні державних стратегій, зокрема 

її екологічної політики. Визначено, що аналогічні документи економічної 

політики держави, як правило, не інтегрують до свого змісту екологічну 

складову, що було б наступним принципово важливим кроком екологізації 

сфери господарювання. А така екологічна складова має стати обов’язковим і 

синтетичним елементом будь-якої програми економічного розвитку в умовах 

сучасної екологічної кризи.  

Не менш важливою є проблема подальшої правової кваліфікації, 

деталізації та забезпеченості правовими механізмами реалізації вже 

закріплених у законах України понять-засобів, таких як «екологічне 

підприємництво» або «екологічні інновації», «зелена економіка», «зелені 

інвестиції» тощо. Положення будь-яких державних стратегій можуть бути 

реалізованими тільки за рахунок потужної інструментальної забезпеченості 

відповідних суспільних відносин в актах поточного законодавства України. 

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, 

законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по 

розробці законопроектів. 

  Доц. Размєтаєв С. В. рецензував проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення 

природоохоронного режиму використання земель сільськогосподарського 

призначення у процесі запровадження обігу земель» для Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування Верховної Ради України. 

  Доц. Размєтаєв С. В. приймав участь у парламентських слуханнях 27 

листопада 2019 р. на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради 
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України на наступні п’ять років» за участю представників центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій та наукових установ. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму вищих судових органів.  

2.3.  Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін.: 

проф. Гетьман А. П є головою Експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН України та членом Науково-консультативної 

ради при Верховному Суді. 

доц. Размєтаєв С. В. є членом робочих груп з питань 

природокористування Харківської обласної ради та Департаменту екології та 

природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації;  членом 

басейнової ради  Сіверського Дінця та Нижнього Дону; членом науково-

технічної ради Національного природного парку «Гомільшанські ліси», 

«Дворічанській» та «Слобожанській». 

доц. Размєтаєв С. В. у складі робочої групи по попередженню 

незаконної вирубки лісів та полезахисних лісосмуг на території Харківської 

області приймав участь в розробці пропозицій до відповідного рішення 

Харківської обласної ради та проекту Порядку видалення дерев, груп дерев, 

кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території 

Харківської області, що не відносяться до лісового фонду. 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду, Вищих 

спеціалізованих судів України.  

Проф. Гетьман А. П. підготував Науково-правовий висновок на запит 

Вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді      

Л. М. Лобойко (вих. № 115/0/27-19 від 20.11.2019 р.) за зверненням судді 

Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. (вих. № 14-557цс19 від 

18.11.2019 р.) (у співавторстві з Гусаровим К. В.). 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України. 

Викладачі кафедри не готували відповіді на запити Конституційного Суду 

України. 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  

наукових досліджень: 

 

 2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій:  

 1. 1 березня 2019 року спільно з кафедрою земельного та аграрного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

проведено круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних умовах», присвячений 90-річчю з дня 

народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента 

НАПрН України В. К. Попова.  
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2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 

Таблиця № 1. 

 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції,  

назва, місто 

Викладачі, які взяли 

участь 

Міжнародні: 

1.  Fourth International Conference of European 

Academy of Science «Proceedings of the 

Fourth International Conference of European 

Academy of Science», м. Бонн, Німеччина, 

20-31 січня 2019 р. 

ас. Задихайло Д. Д. 

2.  IX Міжнародний цивілістичний форум 

«Гармонізація приватно-правового 

законодавства України із законодавством 

ЄС», м. Харків, 11-12 квітня 2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

3.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Нові завдання юридичної 

науки в Україні та в країнах ЄС», м. 

Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р. 

ас. Копиця Є.М. 

4.  Міжнародна науково-технічна конференції 

«Екологічна і техногенна безпека. Охорона 

водного і повітряного басейнів. Утилізації 

відходів», м. Харків, 25-26 квітня 2019 р. 

доц. Размєтаєв С. В. 

5.  Міжнародний науково-практичний круглий 

стіл «Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі 

та правозастосовні проблеми її 

забезпечення» м. Харків, 17 травня 2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

6.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Український правовий вимір: 

пошук відповідей на глобальні міжнародні 

виклики», м. Дніпро, 17 травня 2019 р. 

доц. Шеховцов В. В. 

7.  ХV Міжнародна студентська наукова 

конференція «Філософія і право» м. Харків, 

23 травня 2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

8.  

Міжнародна науково-практична 

конференція «Еколого-правовий статус 

людини і громадянина в Україні та світі: 

ретроспективний та перспективний 

погляди», м. Київ, 31 травня 2019 року. 

доц. Соколова А. К. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Донець О. В. 

доц. Шеховцов В. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

доц. Суєтнов Є. П. 

ас. Туліна Е. Є. 

ас. Задихайло Д. Д. 
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9.  

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. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Донець О. В. 

доц. Шеховцов В. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

доц. Суєтнов Є. П. 

ас. Туліна Е. Є. 

ас. Задихайло Д. Д. 

10.  XVІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи», м. 

Луцьк, 14-15 червня 2019 р. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Донець О. В. 

доц. Шеховцов В. В. 

11.  IIІ Харківський міжнародний юридичний 

форум, м. Харків, 24-28 вересня 2019 р. 
проф. Гетьман А. П. 

12.  Міжнародна наукова конференція 

«Вісімнадцяті осінні юридичні читання» 

(м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.). 

доц. Суєтнов Є. П. 

 

13.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві», м. 

Харків, 15 листопада 2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

14.  Міжнародна науково-практичні 

конференція «Правові системи суспільства: 

сучасні проблеми та перспективи 

розвитку», м. Львів, 15-16 листопада 2019 

р. 

ас. Копиця Є. М. 

15.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Problemes et perspectives 

díntroduction de la recherche scientifique 

innovente», м. Брюссель, Бельгія, 29 

листопада 2019 р. 

ас. Копиця Є. М. 

16.  Медико-правовий форум «Конституційні 

засади медичної реформи в Україні», м. 

Харків, 6 грудня 2019 р. 

доц. Суєтнов Є. П. 

Всеукраїнські 

17.  Круглий стіл «Перші наукові читання 

пам’яті академіка В. К. Мамутова», м. Київ, 

8 лютого 2019 р. 

ас. Задихайло Д. Д. 

18.  Інтернет-конференція «Сучасні проблеми 

розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві», НДІ ПЗІР, м. 

Харків, 26 лютого 2019 р. 

доц. Анісімова Г. В. 

19.  Круглий стіл «Актуальні проблеми 

екологічного, земельного та аграрного 

доц. Соколова А. К. 

проф. Гетьман А. П. 
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законодавства в сучасних умовах», 

присвячений 90-річчю з дня народження 

доктора юридичних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПрН України В. К. 

Попова, м. Харків, 1 березня 2019 р. 

доц. Размєтаєв С. В. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Черкашина М. К. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

доц. Шеховцов В. В. 

доц. Суєтнов Є. П. 

доц. Донець О. В. 

ас. Лозо О. В. 

ас. Копиця Є. М. 

ас. Туліна Е. Є. 

ас. Задихайло Д. Д. 

20.  Круглий стіл «Завдання господарсько-

правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», м. 

Харків, 20 березня 2019 р. 

ас. Задихайло Д. Д. 

21.  Круглий стіл «Регіональні інноваційні 

ініціативи: завдання та шляхи вирішення», 

НДІ ПЗІР, м. Харків, 05 квітня 2019 р. 

доц. Анісімова Г. В. 

22.  Круглий стіл «Економіко-правові проблеми 

розвитку та сприяння господарській 

діяльності в сучасних умовах», м. Харків, 

17 травня 2017 р. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Анісімова Г. В. 

23.  Науково-практична конференція, 

присвячена Дню Сіверського Дінця – 2019,  

м. Слов’янськ,  20-21 вересня 2019 р. 

доц. Размєтаєв С. В. 

24.  

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. 

доц. Соколова А. К. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Донець О. В. 

доц. Шеховцов В. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Черкашина М.К. 

доц. Суєтнов Є. П. 

ас. Туліна Е. Є. 

25.  Загальноукраїнський семінар «Доступ до 

правосуддя в галузі охорони довкілля», м. 

Харків, 18 жовтня 2019 р. 

доц. Размєтаєв С. В. 

26.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Конституційно-правові 

засади адміністративної реформи в Україні: 

до 100-річчя СНУ ім. В. Даля», м. 

Сєвєродонецьк, 24-25 жовтня 2019 р. 

доц. Анісімова Г. В. 

27.  Національний форум «Поводження з 

відходами в Україні: законодавство, 

доц. Размєтаєв С. В. 

доц. Черкашина М. К. 
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економіка, технології». Рекультивація 

полігонів і сміттєзвалищ: проблемні 

питання та кращі практики, м. Святогірськ, 

Донецька область, 7-8 листопада 2019 р. 

доц. Суєтнов Є. П. 

28.  ІІI Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна і Європейський 

Союз: шлях до сталого розвитку», м. 

Харків, 15 листопада 2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

29.  Круглий стіл «Теоретичні та практичні 

проблеми земельної реформи в Україні», м. 

Харків, 15 листопада 2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Донець О. В. 

доц. Суєтнов Є. П. 

30.  Круглий стіл «Етика правника», м. Харків, 

21 листопада 2019 р. 
проф. Гетьман А. П. 

31.  Всеукраїнська конференція «Юридична 

осінь 2019 року», м. Харків, 29 листопада 

2019 р. 

проф. Гетьман А. П. 

ас. Задихайло Д. Д. 

32.  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. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Донець О. В. 

доц. Суєтнов Є. П. 

ас. Задихайло Д. Д. 

 

33.  ХІІІ конференція Школи педагогічної 

майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

«Вища юридична освіта в контексті 

сучасних тенденцій розвитку», м. Харків, 

18 березня 2019 р. 

доц. Соколова А. К. 

доц. Черкашина А. К. 

доц. Донець О. В. 

Усього 

всіх 
33 83 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Викладачі кафедри приймали участь у наступних зарубіжних 

конференціях: 

Ас. Копиця Є. М. приймала участь у: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання 

юридичної науки в Україні та в країнах ЄС», м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 

квітня 2019 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Problemes et 

perspectives díntroduction de la recherche scientifique innovente», м. Брюссель, 

Бельгія, 29 листопада 2019 р. 

Доц. Суєтнов Є. П. та ас. Туліна Е. Є. проходили стажування для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

I – IV рівнів акредитації, на тему: «Інтернаціоналізація вищої освіти. 

Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих 
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навчальних закладах Польщі» на базі Університету Collegium Civitas, м. 

Варшава, Польща, 20 червня – 11 липня  2019 р. 

Ас. Задихайло Д. Д. приймав участь у Четвертій міжнародній 

конференції Європейської академії наук «Proceedings of the Fourth 

International Conference of European Academy of Science», яка проходила у м. 

Бонн, Німеччина, 20-31 січня 2019 р. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій: 2/56 друк. 

арк. 

1. Гетьман А. П. Доктрина екологічного права та законодавства України: 

монографія / А. П. Гетьман. Харків : ТОВ «Оберіг», 2019. 336 с. (Харківська 

наукова школа екологічного права) (14 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного 

законодавства в контексті природно-правової доктрини: монографія. Харків: 

Право, 2019. 672 с. (42 друк. арк.). 

 

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників: 1/33,5 друк. 

арк. 

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

Соколова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2019. 552 с. (33,5 друк. 

арк.). 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників: 

Навчальні посібники за звітній період не публікувались. 

3.4. Кількість опублікованих статей – 19/8,57 друк. арк.  

з них: 

 3.4.1. за кордоном – 12/5,2 друк. арк.: 

 1. Getman, A. P., Getman, Y. A., Lozo, V. I. Climate protection laws: 

European reality and Ukrainian prospects. Environmental Policy and Law.  2019.  

Issue: 49(2-3). Pages: 190-195 (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.). 

(Переклад: Гетьман А. П., Гетьман Є. А., Лозо В. І. Закони про захист 

клімату: європейська реальність та перспективи України. Екологічна 

політика та право. 2019. Вип. 49 (2-3). С. 190-195).  

 2. Getman, A., Karasiuk, V., Hetman, Ye., Shynkarov, O. Ontological 

Representation of Legal Information and an Idea of Crowdsourcing fot Its Filling. 

In: Chertov, O., Mylovanov, T., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J., Kreinovich, V., 

Stefanuk, V. (Eds.) Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis 

of Information. Proceedings of the XVIII International Conference on Data 

Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018, Kyiv, Ukraine. 

Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 836. Pages 179-188. DOI: 

10.1007/978-3-319-97885-7_18. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

(Переклад: Гетьман А., Карасюк В., Гетьман Є., Шинкарьов О. Онтологічне 

уявлення правової інформації і ідея краудсорсингу для її наповнення. В: 
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Чертов О., Милованов Т., Кондратенко Ю., Капржук Ю., Креінович В., 

Стефанюк В. (вип.). Останні розробки в галузі інформатики та 

інтелектуального аналізу інформації. Матеріали XVIII Міжнародної 

конференції з вивчення даних та інтелектуального аналізу інформації, 4–7 

червня 2018 р., м. Київ, Україна. Успіхи інтелектуальних систем та 

обчислювальної техніки. Том 836. С. 179-188).  

 3. Hanna V. Anisimova,  Serhii V. Hlibko, Nataliya Vnukova, Daria D. 

Hontar, Anna N. Liubchych. Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s 

Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking 

Supervision. Economic Studies. 2019. № 1. P. 56–71. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752937 (особистий внесок 

автора – 0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Глібко С. В., Внукова Н. 

М., Гонтар Д. Д., Любчич А. М. Ризико-орієнтований підхід до визначення 

розміру капіталу банку відповідно до вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду. Економічні дослідження. 2019. № 1. С. 56–71). 

 4. Vilchyk, Tetyana В, Sokolova, Alla K. Areas for further improvement of 

legislative regulation of patients' rights in Ukraine. Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland : 1960). 2019. Vol.: 72. Issue: 7. Pages: 1324-1330 (особистий 

внесок автора – 0,4 друк. арк., співавтор Вільчик Т. Б.) (Переклад: Вільчик 

Т. Б., Соколова А. К. Напрями подальшого вдосконалення законодавчого 

регулювання прав пацієнтів в Україні. Відомості лекарські (Варшава, 

Польша: 1960). 2019. Том. 72. Вип. 7. С. 1324-1330).  

 5. Mamychev A. Yu., Getman A. P., Dashkovska O. R., Kazachanskaya E. 

A., Samoylova I. N.  State Power Institutions in the Context of Global Political 

Antinomy. HELIX. 2018.  Vol. 8. Issue: 6. Р. 4564-4569.  DOI: 10/29042/2018-

4564-4569 . (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.) (Переклад: Мамичев 

А. Ю., Гетьман А. П., Дашковська О. Р., Казачанська О. О., Самойлова І. Н. 

Інститути державної влади в контексті глобальної політичної антиномії. 

Хеликс. 2018. Том. 8. Вип. 6. С. 4564-4569).  

 6. Anisimova H. V., Shestopal S. S., Mamychev A. Yu., Razuvaev N. V., 

Lyubashits V. Ya., Unity and diversity in «state» as a concept in political-legal 

thought. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 140-150. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art16.pdf. (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Шестопал С. С., Мамичев О. Ю., 

Раззуваєв Н. В., Любашиц В. Я. Єдність та різноманіття визначень «держави» 

у політико-правовій думці. Науковий електронний журнал наук про людину. 

2018. № 14. С. 140-150). 

 7. Blochina N. A., Kravchenko A. G., Danilyan O. G., Mamychev A. Yu. 

Anisimova H. V. Рolitical and legal models of institute transformation in the 21st 

century. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 55–64. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art7.pdf (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). (Переклад: Блохіна Н. А., Кравченко А. Г., Данільян О. Г., 

Мамичев О. Ю., Анісімова Г. В. Політико-правові моделі трансформації 

інституту держави у XXI ст.  Науковий електронний журнал наук про 

людину. 2018. № 14. С. 55-64). 
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8. Соколова А. К. Проблемы правового обеспечения охраны вод в 

Украине.  «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. № 10/2 С. 151-155 (0,5 

друк. арк.).  

    9. Соколова А. К. Охрана вод (водных объектов) в Украине: правовые 

аспекты.  «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. № 11/2 С. 118-121 (0,5 

друк. арк.).  

10. Тулина Э. Е. Правовое регулирование инвазивных чужеродных 

видов растений по законодательству Молдовы, Беларусии и Украины 

(сравнительный анализ). «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. Januarie. С. 

126-130 (0,7 друк. арк.). 

11. Шеховцов В. В. Правове регулювання відтворення тваринного світу. 

Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). 2019. № 2. С. 91-95 (0,5 друк. арк.). 

12. Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної 

політики України у сфері попередження зміни клімату. Problemes et 

perspectives díntroduction de la recherche scientifique innovente: зб. матер. 

Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019 

р.) С. 86-99 (0,3 друк. арк.). 

  3.4.2. у міжнародних базах Scopus, Web of Science. У міжнародних 

базах Scopus, Web of Science опубліковано 8 статей /3,2 друк. арк.: 

 SCOPUS: 

 1. Getman, A. P., Getman, Y. A., Lozo, V. I. Climate protection laws: 

European reality and Ukrainian prospects. Environmental Policy and Law.  2019.  

Issue: 49(2-3). Pages: 190-195 (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.). 

(Переклад: Гетьман А. П., Гетьман Є. А., Лозо В. І. Закони про захист 

клімату: європейська реальність та перспективи України. Екологічна 

політика та право. 2019. Вип. 49 (2-3). С. 190-195).  

 2. Getman, A., Karasiuk, V., Hetman, Ye., Shynkarov, O. Ontological 

Representation of Legal Information and an Idea of Crowdsourcing fot Its Filling. 

In: Chertov, O., Mylovanov, T., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J., Kreinovich, V., 

Stefanuk, V. (Eds.) Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis 

of Information. Proceedings of the XVIII International Conference on Data 

Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018, Kyiv, Ukraine. 

Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 836. Pages 179-188. DOI: 

10.1007/978-3-319-97885-7_18. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

(Переклад: Гетьман А., Карасюк В., Гетьман Є., Шинкарьов О. Онтологічне 

уявлення правової інформації і ідея краудсорсингу для її наповнення. В: 

Чертов О., Милованов Т., Кондратенко Ю., Капржук Ю., Креінович В., 

Стефанюк В. (вип.). Останні розробки в галузі інформатики та 

інтелектуального аналізу інформації. Матеріали XVIII Міжнародної 

конференції з вивчення даних та інтелектуального аналізу інформації, 4–7 

червня 2018 р., м. Київ, Україна. Успіхи інтелектуальних систем та 

обчислювальної техніки. Том 836. С. 179-188). Стаття проіндексована у  

2019 р. 

 3. Hanna V. Anisimova,  Serhii V. Hlibko, Nataliya Vnukova, Daria D. 

Hontar, Anna N. Liubchych. Risk-Oriented Approach to Determining Bank’s 
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Capital Size according to Requirements of Basel Committee on Banking 

Supervision. Economic Studies. 2019. № 1. P. 56–71. URL: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752937 (особистий внесок 

автора – 0,5 друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Глібко С. В., Внукова Н. 

М., Гонтар Д. Д., Любчич А. М. Ризико-орієнтований підхід до визначення 

розміру капіталу банку відповідно до вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду. Економічні дослідження. 2019. № 1. С. 56–71). 

 WEB OF SCIENCE: 

 1. Vilchyk, Tetyana В, Sokolova, Alla K. Areas for further improvement of 

legislative regulation of patients' rights in Ukraine. Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland : 1960). 2019. Vol.: 72. Issue: 7. Pages: 1324-1330 (особистий 

внесок автора –  0,4 друк. арк., співавтор Вільчик Т. Б.) (Переклад: Вільчик 

Т. Б., Соколова А. К. Напрями подальшого вдосконалення законодавчого 

регулювання прав пацієнтів в Україні. Відомості лекарські (Варшава, 

Польша: 1960). 2019. Том. 72. Вип. 7. С. 1324-1330).  

 2. Mamychev A. Yu., Getman A. P., Dashkovska O. R., Kazachanskaya E. 

A., Samoylova I. N.  State Power Institutions in the Context of Global Political 

Antinomy. HELIX. 2018.  Vol. 8. Issue: 6. Р. 4564-4569.  DOI: 10/29042/2018-

4564-4569 . (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.) (Переклад: Мамичев 

А. Ю., Гетьман А. П., Дашковська О. Р., Казачанська О. О., Самойлова І. Н. 

Інститути державної влади в контексті глобальної політичної антиномії. 

Хеликс. 2018. Том. 8. Вип. 6. С. 4564-4569). Стаття проіндексована у  2019 

р.  

 3. Anisimova H. V., Shestopal S. S., Mamychev A. Yu., Razuvaev N. V., 

Lyubashits V. Ya., Unity and diversity in «state» as a concept in political-legal 

thought. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 140-150. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art16.pdf. (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). (Переклад: Анісімова Г. В., Шестопал С. С., Мамичев О. Ю., 

Раззуваєв Н. В., Любашиц В. Я. Єдність та різноманіття визначень «держави» 

у політико-правовій думці. Науковий електронний журнал про людину. 2018. 

№ 14. С. 140-150). 

 4. Blochina N. A., Kravchenko A. G., Danilyan O. G., Mamychev A. Yu. 

Anisimova H. V. Рolitical and legal models of institute transformation in the 21st 

century. Scientific e-journal of Human Sciences. 2018. № 14. Р. 55–64. URL: 

http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/es/art7.pdf (особистий внесок автора – 0,5 

друк. арк.). (Переклад: Блохіна Н. А., Кравченко А. Г., Данільян О. Г., 

Мамичев О. Ю., Анісімова Г. В. Політико-правові моделі трансформації 

інституту держави у XXI ст.  Науковий електронний журнал про людину. 

2018. № 14. С. 55-64). 

 5. Задихайло Д. Д. Аналіз основних положень Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» у контексті здійснення економічної 

реформи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. 

наук. праць. 2018. Вип. 3(26)/2018. С. 443-452 (0,5 друк. арк.). 
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 3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus, 

Web of Science). У міжнародних науко метричних базах даних опубліковано 

9 статей, загальним обсягом –  4,17 друк. арк.: 

1. Соколова А. К. Проблемы правового обеспечения охраны вод в 

Украине.  «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. № 10/2 С. 151-155 (0,5 

друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

2. Соколова А. К. Охрана вод (водных объектов) в Украине: правовые 

аспекты.  «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. № 11/2 С. 118-121 (0,5 

друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

3. Getman A. P., Yakoviyk I. V.  National Security Strategy of Ukraine : 

why does it take disasters to trigger change? Проблеми законності: зб. наукових 

праць. Х., 2019. Вип. 147. С. 8-23 (0,62 друк. арк.). Видання індексується в 

Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Directory of Open Access Journals» (DOAJ) (Швеція), 

«Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index Copernicus 

International» (Польща), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина); має 

повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide 

Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської Міжвузівської 

Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. Наразі редколегія провадить 

роботу щодо входження збірника у Scopus та Web of Science. 

4. Шеховцов В. В. Філософсько-історичні аспекти трансформації 

суспільної свідомості щодо тваринного світу як об’єкта екологічного права. 

Право та державне управління. 2019. № 3 (36). Т. 1. С. 85-91 (0,5 друк. арк.). 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща), індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних Google Scholar. 

5. Бредіхіна В. Л., Бондаревич М. П. Правові засади стимулювання 

розвитку екологічних послуг в Україні. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 7-10 (особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). Науковий вісник включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

6. 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. 

7. Тулина Э. Е. Правовое регулирование инвазивных чужеродных 

видов растений по законодательству Молдовы, Беларусии и Украины 
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(сравнительный анализ). «Legeasi viata» («Закон и жизнь»). 2019. Januarie. С. 

126-130 (0,7 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus 

International (Республика Польша). 

8. Копиця Є. М. Екологічне нормування в сфері правового 

забезпечення боротьби зі змінами клімату в Україні. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції: зб. наук. праць Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 2019.  № 6.  С. 131–139 (0,5 друк. арк.). 

Видання індексується в Index Copernicus International та Google Scholar. 

9.  Копиця Є. М. Правові основи та особливості формування державної 

політики України у сфері попередження зміни клімату. Problemes et 

perspectives díntroduction de la recherche scientifique innovente: зб. матер. 

Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Брюссель, Бельгія,  29 листопада 2019 

р.) С. 86-99 (0,3 друк. арк.). Видання індексується в Google Scholar, ORCID, 

Publons, OpenAIRE та інших базах автоматичної індексації. 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus).  

26 цитувань на наукову статтю: Getman A. P., Karasiuk V. V. A 

crowdsourcing approach to building a legal ontology from text // Artificial 

intelligence and Law. 2014. Volume 22. Number 3. Р. 313-335. DOI: 

10.1007/s10506-014-9159-1 // http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-

9159-1. 

2 цитування на наукову статтю: Гетьман А. П., Лозо В. І. Гармонізація 

законодавства України щодо поводження з відходами із законодавством 

Європейського Союзу. Екологічна політика і право. 2017. Т. 41. № 1. С. 48-

52. DOI: 10/3233/EPL-170011.  

5 цитувань на наукову статтю: Y. Vystavna, M. Cherkashyna and M. R. 

Van der Valk, Water laws of Georgia, Moldova and Ukraine: current problems and 

integration with EU legislation. 2018. Water International. Р. 424-435. DOI: 

10.1080/02508060.2018.1447897 // https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1447897  

 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих у 2019 році у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:  

 

 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-
остання сторінки 

роботи 

Статті 

1. Serhii V. Hlibko, 
Natalia N. Vnukova, 

Daria D. Hontar, 

Hanna V. Anisimova, 

Anna N. Liubchych 

Rick-oriented 
approach to 

determining bank’s 

capital size according 

to requirements of 
Basel Committee on 

Banking Supervision 

 
 

Economic  
Studies  

№ 1. P. 56–71. 

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-9159-1
http://rd.springer.com/article/10.1007/s10506-014-9159-1
https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1447897
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2. Mamychev A. Yu., 

Getman A. P., 

Dashkovska O. R., 

Kazachanskaya 

E.A.,  

Samoylova I. N. 

State Power 

Institutions in the 

Context of Global 

Political Antinomy 

Helix Vol. 8. Issue: 6.  

Р. 4564-4569 

3. Соколова А. К. Проблемы 

правового 

обеспечения охраны 
вод в Украине 

«Legea si Viаta» 

 

Випуск № 10/2.  

С. 151-155. 

4. Соколова А. К. Охрана вод (водных 

объектов) в 

Украине: правовые 
аспекты 

«Legea si Viаta» 

 

Випуск № 11/2.  

С. 118-121.  

5. Туліна Е. Є. Правовое 

регулирование 
инвазивных 

чужеродных видов 

растений по 

законодательству 
Молдовы, 

Беларусии и 

Украины 
(сравнительный 

анализ) 

«Legea si Viаta»  

 

Випуск № 1/2.  

С. 126-130. 

 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 
Всього 

друкова

ної 

продукці

ї 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конфере

нціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібник

и з 

грифом 

МОН  

Підруч

ники, 

навчал

ьні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

нормат

ивної 

літерат

ури 

Кодекс

и, 

комент

арі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

93/113,18 2/56 19/8,57 71/15,11 0 1/33,5 0 0 7,5 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували 

жодної наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій.   

Доц. Ткаченко О. М. не має наукових публікацій. Викладач не вказала 

причини відсутності наукових публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Викладачі кафедри підтримують активні творчі зв’язки з Національною 

Академією правових наук України, Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України, Інститутом держави і права імені В. М. 

Корецького НАН України, Національним університетом «Одеська юридична 

академія», Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, 
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Національним гірничим університетом, Львівським національним 

університетом імені Івана Франка, Прикарпатським національним 

університетом імені Василя Стефаника та ін.,  а також вищими навчальним 

закладами зарубіжних країн – Білоруським державним університетом (м. 

Мінськ, Республіка Білорусь), Балтійською Міжнародною Академією (м. 

Рига, Латвія). Ці зв’язки виражаються у різних формах: рецензування 

наукових робіт; підготовка дисертацій до захисту; робота у спеціалізованих 

радах, редколегіях; опонування дисертаційних робіт; виступи на форумах, 

наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах 

тощо.  

Крім того, доц. Размєтаєв С. В. та ас. Копиця Є. М. співпрацюють з Dr. 

Hasrat Arjjumend (Доктором Хазратом Арджументом, постдокторантом 

програми Mitacs Elevate), юридичний факультет, Монреальський університет, 

Монреаль/Канада. 

Доц. Соколова А. К. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Проф. Гетьман А. П. є заступником голови спеціалізованої вченої ради 

Д 64.086.04. 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 

заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації).  

Доц. Размєтаєв С. В. 18 жовтня 2019 р. прочитано лекцію для суддів 

місцевих судів з метою підвищення рівня кваліфікації на 

загальноукраїнському семінарі на тему: «Доступ до правосуддя в галузі 

охорони довкілля» у Харківському регіональному відділенні Національної 

школи суддів Украйни спільно з Харківським апеляційним судом .  

 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, 

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання. 

 Ас. Лозо О. В. проведено узагальнення практики застосування 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

Державною екологічною інспекцією у Харківській області за 2019 рік. 

 Доц. Бредіхіною В. Л. та доц. Черкашиною М. К. проведено 

узагальнення практики судів Харківської області за період з 01.01.2018 р. – 

по 31.12.2018 р. в порядку цивільного та адміністративного судочинства, 

зокрема, по справах про відшкодування шкоди, завданої порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища та 

спорах з приводу охорони довкілля. 

 4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.:  

1. Проф. Гетьман А. П. підготував Науково-правовий висновок на 

запит Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України (вих. № 70-02/2-1011 від 06.02.2019 р.) 

щодо визначення виконавця земельних торгів відповідно ст. 136 Земельного 
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кодексу України у порядку, визначеному Законом України «Про публічні 

закупівлі» (у співавторстві з Гурак Л. В.).  

2. Проф. Гетьман А. П., доц. Размєтаєв С. В., доц. Шеховцов В. В. 

підготували Науково-правовий висновок на запит ГО «Харківська обласна 

асоціація правників рибного господарства» (вих. № 45 від 16.04.2019 р.) 

щодо передачі в оренду водних об’єктів для риборозведення. 

 4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри. 

Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-

викладацьким складом наступних видів консультацій: групові та 

індивідуальні консультації з аспірантами та здобувачами наукових ступенів з 

методології наукових досліджень. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

На кафедрі сформувалася наукова школа, яка очолюється доктором 

юридичних наук, професором, академіком Національної Академії правових 

наук України, Заслуженим діячем науки і техніки Гетьманом Анатолієм 

Павловичем та доктором юридичних наук Соколовою Аллою 

Костянтинівною. На сучасному етапі на кафедрі провадяться наукові 

дослідження з наступних актуальних правових проблем, які стосуються: дії 

принципу верховенства права в регулюванні суспільних відносин; 

визначення принципів права природокористування; здійснення та захисту 

екологічних прав та інтересів громадян, юридичних осіб; правового 

забезпечення екологічної безпеки в Україні; вдосконалення екологічного та 

його складових водного, флористичного, фауністичного, надрового та 

земельного законодавства в умовах сталого розвитку та європейської 

інтеграції тощо.  

Аспіранти та здобувачі досліджували найбільш важливі та актуальні 

проблеми щодо: юридичної відповідальності за шкоду навколишньому 

природному середовищу за законодавством України і ЄС; принципу 

раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві 

України; права власності на природні ресурси; правового режиму об’єктів 

рослинного світу, а також лісів; правового регулювання добування диких 

тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі; 

правового забезпечення відтворення природних рослинних ресурсів; 

правового забезпечення екологічної безпеки при видобуванні вугілля; 

правової охорони довкілля у умовах децентралізації; особливостей правового 

статусу власника відходів в Україні; правових засад функціонування та 

розвитку біосферних заповідників як складової екологічної мережі України; 

правової охорони навколишнього природного середовища в містах тощо. 
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За звітний період були захищені 1 докторська та 5 кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право:  

1. Анісімова Г. В. «Теоретичні засади розвитку екологічного 

законодавства в контексті природно-правової доктрини» (науковий 

консультант проф. Гетьман А. П.). 

2. Гольонко Р. А. «Правові засади функціонування та розвитку 

біосферних заповідників як складової екологічної мережі України» (науковий 

керівник доц. Черкашина М. К.).  

3. Кошеленко К. В. «Юридична відповідальність за шкоду 

навколишньому природному середовищу за законодавством України і ЄС: 

порівняльно-правовий аспект» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 

4. Цалин Р. В. «Особливості правового статусу власника відходів в 

Україні» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 

5. Джерелій В. В. «Правова охорона навколишнього природного 

середовища в містах» (науковий керівник проф. Гетьман А. П.). 

6. Нестерова Н. І. «Принцип раціонального використання природних 

ресурсів в екологічному праві України» (науковий керівник проф.       

Гетьман А. П.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

Всі викладачі на кафедрі мають науковий ступінь.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертації.  

Викладачі кафедри (доц. Размєтаєв С. В., доц. Ткаченко О. М., доц. 

Єрмолаєва Т. В., доц. Донець О. В.) за звітній період надали 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». 

Доц. Соколова А. К. підготувала висновок по дисертації Чирик Альони 

Олегівни «Спільна часткова власність на земельну ділянку за земельним 

законодавством України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право, 

екологічне право, природоресурсне право» (у співавторстві). 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські: 

Докторські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Євстігнєєва Андрія Сергійовича 

«Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального 

природокористування в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, 

аграрне право, екологічне право, природоресурсне право» (підготували доц. 

Соколова А. К. та доц. Черкашина М. К.). 

2. Висновок по автореферату дисертації Анісімової Г. В. «Теоретичні 

засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової 
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доктрини», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право, екологічне 

право, природоресурсне право» (підготувала доц. Соколова А. К.). 

Кандидатські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Зубрицького Олександра 

Володимировича «Правове регулювання обігу земель 

сільськогосподарського призначення в Україні та країнах ЄС: порівняльно-

правовий аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право, 

екологічне право, природоресурсне право» (підготували доц. Соколова А. К. 

та доц. Бредіхіна В. Л.). 

2. Відгук на автореферат дисертації Левіної Галини Миколаївни 

«Правова охорона та використання рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів диких тварин», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне 

право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право». 

(підготувала доц. Анісімова Г. В.). 

3. Відгук на автореферат дисертації Орленко Марти Ігорівни на тему 

«Правові засади дозвільної системи в галузі використання  та охорони надр в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право, екологічне 

право, природоресурсне право» (підготувала доц. Бредіхіна В. Л.). 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

 Доц. Размєтаєв С. В. провів ряд прес-конференцій у Харківському 

прес-клубі (http://pressclub.kh.ua/), а саме: 

4 березня 2019 р. прес-конференція «Військові дії на сході України та 

екологічні наслідки для регіону»;  

21 березня 2019 р. прес-конференція «Сіверський Донець. Становище 

басейну головної водної артерії сходу України»; 

1 квітня 2019 р. прес-конференція «Операція Первоцвіт»; 

16 травня 2019 р. прес-конференція «Екологія великих міст: вчора, 

сьогодні і завтра»; 

6 вересня 2019 р. прес-конференція «Експерти про об’єднання 

Міністерств енергетики та екології»; 

13 вересня 2019 р. політична кав’ярня-дискусія: «Впровадження ринку 

землі – позитиви, ризики і можливі наслідки»; 

29 листопада 2019 р. прес-конференція «Майбутнє полігонів побутових 

відходів» (сумісно з доц. Суєтновим Є. П.). 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків 

на кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та 

керівників.  

Робота студентських іменних наукових гуртків кафедри екологічного 

права проводиться на базі наступних інститутів та факультетів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:  Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції, Господарсько-правового факультету, Міжнародно-правового 

факультету,  фінансово-правового факультету, військово-юридичного 

факультету, Інституту підготовки слідчих кадрів для органів Служби безпеки 

України, Слідчо-криміналістичного інституту. Крім того, всі викладачі 

кафедри екологічного права займалися індивідуальною науково-дослідною 

роботою зі студентами всіх факультетів.  

На засіданні кафедри (протокол № 12 від 26.02.2016 року) затверджено 

Положення про студентські іменні наукові гуртки кафедри екологічного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Також, слід зазначити, що на кафедрі екологічного права існує практика 

роботи іменних студентських наукових гуртків. За звітний рік на кафедрі  

працювали гуртки під керівництвом доц. Анісімової Г. В., доц. Бредіхіної    

В. Л., доц. Єрмолаєвої Т. В., доц. Черкашиної М. К., доц.  Шеховцова В. В., 

ас. Лозо О. В., ас. Копиці Є. М., ас. Туліної Е. Є. Засідання гуртків 

проводяться залежно від підготовки  доповідей, як мінімум один раз на 

місяць. 

Наукова-дослідна робота студентів здійснювалася за еколого-правовою 

тематикою кафедри у рамках кафедральної програми наукових досліджень. 

Разом із керівниками наукових гуртків студентами досліджувалися сучасні 

наукові концепції екологічного права, теоретичні та практичні проблеми, які 

виникають у зв’язку з оновленням чинного екологічного законодавства, 

формуванням державної екологічної політики. Наукові дослідження 

студентів-гуртківців мали на меті прискорення соціального та науково-

технічного прогресу, вирішення проблем правової реформи, сприяння 

формуванню демократичної держави та її екологічної політики. Студентами 

під керівництвом викладачів кафедри проаналізовано найбільш важливі та 

актуальні проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку 

екологічних відносин та їх складових (водних, флористичних та ін.), які 

обумовлені суттєвим оновленням земельного, лісового, надрового, водного 

та іншого законодавства. 

Доц. Черкашина М. К. приймала участь у «І Турнірі з правничих 

дисциплін» серед студентів університету, який відбувся 7-8 грудня 2019 р., в 

якості спікера-судді. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць / друк. арк. : 

Під керівництвом доц. Анісімової Г. В. – 1 тези / 0,2 друк. арк. 
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Під керівництвом доц. Єрмолаєвої Т. В. – 8 статей та 5 тез / 5 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Бредіхіної В. Л. – 3 статті та 1 тези / 1,9 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Черкашиної М. К. – 6 статей та 4 тези / 3,8 друк. 

арк. 

Під керівництвом доц. Шеховцова В. В. – 1 стаття / 0,5 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Суєтнова Є. П. – 6 статей та 2 тез / 3,4 друк. арк. 

Під керівництвом. ас. Копиці Є. М. – 8 статей та 6 тез / 5,2 друк. арк. 

Під керівництвом ас. Лозо О. В. – 12 статей та 2 тез / 6,4 друк. арк. 

Всього: 65 / 26,4 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами 6 одиниць/ 2,1 друк. арк.: 

у співавторстві з доц. Бредіхіною В. Л. – 1 стаття / 0,5 друк. арк.;  

у співавторстві з ас. Лозо О. В. – 1 стаття / 0,5 друк. арк.; 

у співавторстві з доц. Єрмолаєвою Т. В. – 1 наукова стаття / 0,5 друк. 

арк. 

у співавторстві з доц. Размєтаєвим С. В. – 3 тез /0,6 друк. арк.  

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.  

Члени кафедри протягом звітного періоду підтримували співробітництво 

з редакційними колегіями журналів та збірників. 

Доц. Соколова А. К. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Екологічне право України». 

Проф. Гетьман А. П. є членом редакційної колегії «Проблеми 

законності»; «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Бюлетень 

Національної служби посередництва і примирення»; «Екологічний вісник 

України»; «Судово-медична експертиза»;  Віснику НЮУ імені Я. Мудрого. 

Серія: Філософія, філософія права, соціологія, політологія; Віснику НЮУ 

імені Я. Мудрого. Серія: Економічна теорія і право; електронного збірнику 

Національного юридичного університету імені Я. Мудрого «Теорія і 

практика правознавства»; науково-практичного журналу «Юрист України»; 

Редакційної ради міжнародних наукових журналів Проекту SWorld, науково-

практичного журналу «Соціологія права»; член Наукової ради юридичного 

журналу «Право України». 

Доц. Анісімова Г. В. є членом редакційної колегії електронного 

фахового журналу «Теорія і практика правознавства»; заступником 

головного редактора електронного фахового журналу «Право та інноваційне 

суспільство»; заступником головного редактора фахового журналу «Право та 

інновації». 

Доц. Размєтаєв С. В. є членом редакційної колегії науково-популярного 

екологічного журналу «Екологічний вісник України» та членом редакційної 

колегії реферативного журналу «Екологія». 
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Ас. Копиця Є. М. член редакційної колегії міжнародного журналу 

Grassroot Journal of Natural Resources. 

 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ 

НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 
 

 

Проф. Гетьман А. П. нагороджений Відзнакою Міністерства оборони 

України – Нагрудний знак «Знак пошани» (2019). 

Доц. Анісімова Г. В. нагороджена Подякою за сумлінну плідну працю, 

високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в розвиток науки і 

освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, відданість справі та з 

нагоди Дня науки від Голови Харківської обласної ради. 

Доц. Шеховцов В. В. нагороджений Подякою від голови Харківської 

обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти та підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів. 

Доц. Черкашина М. К. нагороджена Почесною грамотою ректора з 

нагоди святкування Дня Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 17 листопада 2019 р. 

Доц. Суєтнов Є. П. нагороджений Почесною грамотою Харківської 

обласної організації Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх 

посадових обов’язків, сприяння розвитку правової освіти та з нагоди 

святкування 8 жовтня 2019 року Дня юриста. 

Доц. Размєтаєв С. В. нагороджений Подякою Всеукраїнської дитячої 

спілки «Екологічна варта» за підтримку та розвиток дитячих 

природоохоронних ініціатив, формування екологічного світогляду дітей та 

молоді, впровадження ідей збалансованого розвитку, розбудову дитячого 

громадського руху, особисті громадянську позицію у справі збереження 

довкілля та з нагоди 20-річчя Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна 

варта». 

 

Звіт кафедри екологічного права з науково-дослідної роботи за 2019 рік 

обговорено та затверджено на засіданні кафедри екологічного права, 

протокол №  4 від 5 грудня 2019 р. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри екологічного права 

Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого       А. К. Соколова 
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