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1. Донець Ольга Володимирівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент  

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

«Правове регулювання використання, охорони та відтворення 

(відновлення) природних ресурсів в Україні» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті – 1 (0,5 друк. арк.); передані до редакції – 3 (1,5 друк. 

арк.). 

Всього: 2 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Наукові статті: 

1. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екосистемний підхід до відновлення 

(відтворення) природних ресурсів та комплексів як основа сучасного 

концепту формування національної екологічної політики. Екологічне право. 

2020. № 1. C. 7-16. (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). 

2. Hasrat Arjjumend, Konstantia Koutouki, Anatoly Getman, Olga Donets 

Legal Barriers in the Business of Biofertilizers and Biopesticides in Ukraine. 

Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) (0,8 друк. арк., особистий 

внесок – 0,2 друк. арк.) (передано до редакції). 

3. Hasrat Arjjumend, Konstantia Koutouki, Olga Donets. Comparative 

Advantage of Using Biopesticides in Ukrainian Agroecosystems. European 

Journal of Agriculture and Food Sciences. (1,4 друк. арк., особистий внесок – 

0,5 друк. арк.) (передано до редакції). 

4. Донець О. В. Особливості правового регулювання охорони, 

відновлення і користування природними ресурсами на територіях 

(акваторіях) водно-болотних угідь. «Наукові праці Національного 

університету «Одеська юридична академія» (0,8 друк. арк.) (передано до 

редакції). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Нині в Україні, як і в усьому світі, особливої актуальності набувають 

не тільки питання правового забезпечення збереження й раціонального, 

еколого збалансованого використання природних ресурсів та комплексів, а й 

відновлення екосистем, збереження природно-ресурсного потенціалу. Так, 

однією з найгостріших екологічних проблем України слід визнати прискорення 

темпів як порушення сталості екосистем, так і їх фактичного знищення, що 

зумовлює необхідність використання екосистемного підходу при розробленні 



еколого-правового забезпечення відновлення (відтворення) природних ресурсів 

та комплексів і збереження природно-ресурсного потенціалу України.  

Ідеї «активізації захисту та відновлення природи» і «повернення 

природи у наше життя» є одними з центральних у Стратегії ЄС щодо 

біорізноманіття на 2030 рік, а «захист та відновлення біорізноманіття та 

добре функціонуючих екосистем є ключовим фактором для підвищення 

стійкості та запобігання появі та розповсюдженню майбутніх хвороб, 

оскільки здоров’я та стійкість суспільства залежать від надання природі 

необхідного простору, задля чого слід активізувати захист і відновлення 

природи». Фінальним акордом у усвідомленні необхідності відновлення 

екосистем в ЄС стало проголошення «розробки амбіційного Плану 

відновлення природи ЄС», за яким загальносвітові цілі щодо біорізноманіття 

на 2050 рік відповідно до Порядку денного ООН зі сталого розвитку до 2030 

року й баченням «життя в гармонії з природою» полягають у тому, щоб до 

2050 року всі світові екосистеми були відновлені, стійкі та належним чином 

захищені. 

Для України були розроблені рекомендації WWF, спрямовані не тільки 

на зупинення втрат природних ресурсів але й на відновлення природо-

ресурсного потенціалу нашої країни. Серед яких провідне місце займає 

рекомендація щодо збільшення долі природних територій в Україні. В рамках 

якої пропонується категорично заборонити оранку заплав річок, луків та 

залишків степу і загалом повернути в стан природних територій (боліт, луків, 

степу, лісу) частину малоефективних для агровиробництва орних земель (за 

деякими оцінками – близько 10 млн га); заборонити дренаж природних 

територій по всій країні; збільшити площу земель лісового фонду та 

перевести похідні монокультурні насадження в природні (багатовидові); 

провести масштабне відновлення природних водно-болотних угідь та 

торфяників, особливо на Поліссі; збільшити % природоохоронних територій, 

спираючись на загальноєвропейські цілі (до 30% території до 2030 року) та 

переглянути бачення та цілі існування цих територій. 

Отже сучасним концептом формування національної екологічної політики 

має стати відмова від підпорядкованості екологічних пріоритетів економічній 

доцільності, подолання дисбалансів в економічній, соціальній, екологічних 

сферах, зниження і взяття під контроль соціально-економічних факторів і видів 

діяльності, що посилюють навантаження на довкілля, а також «впровадження 

принципу чистого прибутку, щоб повернути природі більше, ніж потрібно». 

Крім того, слушним вважається розробка та прийняття національної стратегії 

з біорізноманіття на найближчі 10 років, яка враховуватиме комплексні 

питання з моніторингу живих організмів, управління їх популяціями та дії 

для відновлення цінних природних комплексів. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

не приймалася. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 



Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

1. Науково-правовий висновок на запит Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України Монастирського Д. (вих. 

№ 04-27/3-2020/73123 від 11.06.2020 р.) щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів з метою захисту довкілля (щодо 

посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення навколишнього 

середовища)» (реєстр. № 3597)  – у співавторстві з Гетьманом А. П., 

Размєтаєвим С. В. (№ 121-01-911 від 30.06.2020 р.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України не проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не проводилося.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

  Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян не здійснювалася. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). Участь у конференціях, семінарах не приймала.  



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті: 

1. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екосистемний підхід до відновлення 

(відтворення) природних ресурсів та комплексів як основа сучасного 

концепту формування національної екологічної політики. Екологічне право. 

2020. № 1. C. 7-16. (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). 

2. Hasrat Arjjumend, Konstantia Koutouki, Anatoly Getman, Olga Donets 

Legal Barriers in the Business of Biofertilizers and Biopesticides in Ukraine. 

Eurasian Journal of Agricultural Research (EJAR) (0,8 друк. арк., особистий 

внесок – 0,2 друк. арк.) (передано до редакції). 

3. Hasrat Arjjumend, Konstantia Koutouki, Olga Donets. Comparative 

Advantage of Using Biopesticides in Ukrainian Agroecosystems. European 

Journal of Agriculture and Food Sciences. (1,4 друк. арк., особистий внесок – 

0,5 друк. арк.) (передано до редакції). 

4. Донець О. В. Особливості правового регулювання охорони, 

відновлення і користування природними ресурсами на територіях 

(акваторіях) водно-болотних угідь. «Наукові праці Національного 

університету «Одеська юридична академія» (0,8 друк. арк.) (передано до 

редакції). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. Публікації у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

1. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екосистемний підхід до відновлення 

(відтворення) природних ресурсів та комплексів як основа сучасного 

концепту формування національної екологічної політики. Екологічне право. 

2020. № 1. C. 7-16. (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 

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

(Республика Польша). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 



Співробітництво Dr. Hasrat Arjjumend (Доктором Хазратом 

Арджументом, постдокторантом програми Mitacs Elevate), юридичний 

факультет, Монреальський університет, Монреаль/Канада. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Нагороди чи відзнаки не отримувала. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7  від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                              О. В. Донець 
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