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1. Єрмолаєва Тетяна Вікторівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Адаптація екологічного законодавства до стандартів ЄС у сфері охорони 

і використання об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги 

України» (1,5 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 2 (0,9 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень –  2  (0,6 друк. арк.)  

Всього: 1,5 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. Єрмолаєва Т. В., Шевченко Ю. А. Правові механізми захисту диких 

тварин, як об’єктів приватної власності від жорстокого поводження в 

Україні.  Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С.179-182 (у 

співавторстві з Шевченко Ю. А., особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.) 

2. Єрмолаєва Т. В. Проблеми розгляду судами екологічних спорів. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 2 (31). С.73-76 (0,5 друк. 

арк.) 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Єрмолаєва Т. В. Останні зміні у чинному земельному законодавстві та 

як вони позначаться на житті суспільства відповідно до сучасної земельної 

реформи. Актуальні правові проблеми земельних,  аграрних  та екологічних, 

відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матеріалів наук.-практ. 

конференції (м. Харків, 22 травня  2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. 

Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 97-101 (0,3 друк. арк.). 

2. Єрмолаєва Т. В. Проблеми забруднення навколишнього природного 

середовища при застосування мінеральних добрив. «Актуальні правові 

проблеми інноваційного розвитку агросфери»: зб. матеріалів заочн.  наук.-

практ. конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 року) / за ред. А. П. 

Гетьмана та М В. Шульги. Національний  юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків, 2020. С. 95-98 (0,3 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Щорічно під впливом господарської діяльності зникають рідкісні і такі, 

що знаходяться під загрозою зникнення види тварин та рослин. Червона 

книга України націлена на захист біорізноманіття, однак приписи вказаного 

офіційного документу досить загальні, що не дає можливості звернутися до 



проблем зникнення тварин та рослин більш вузько.  В країнах Європейського 

Союзу приділяють значну увагу питанням нормативного регулювання 

охорони та використання об’єктів тваринного світу, що знаходяться під 

загрозою зникнення. У зв’язку із обраним нашою країною шляхом 

євроінтеграції, актуальними залишаються питання адаптації законодавства 

України до стандартів ЄC, в тому числі стандартів, пов’язаних 

із врегулюванням охорони та використання дикої фауни. Проте, на даний час 

не можна говорити, що Червона книга забезпечує належне попередження 

зникнення певних видів рослинного і тваринного світу із природи, 

забезпечення збереження їх генофонду.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів не 

здійснювалося. 

5.3. 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. Узагальнення практики 

застосування законодавства та проведення інших соціологічних досліджень 

не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів.  Доповідні записки до судових, 

правозастосовчих та інших державних органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці 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. Відповіді 

(висновки) на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, 

організацій та громадян не готувалися. 



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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є 

депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

дату та місце проведення). 

 Всеукраїнські: 2  

1. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

земельних,  аграрних  та екологічних, відносин в умовах сучасної земельної 

реформи», м. Харків, 22 травня  2020 р.; 

2. Заочна  науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери», м. Харків, 20 листопада  2020 року. 

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. Єрмолаєва Т. В., Шевченко Ю. А. Правові механізми захисту диких 

тварин, як об’єктів приватної власності від жорстокого поводження в 

Україні.  Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С.179-182 (у 

співавторстві з Шевченко Ю. А., особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.) 

3. Єрмолаєва Т. В. Проблеми розгляду судами екологічних спорів. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 2 (31). С.73-76 (0,5 друк. 

арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Єрмолаєва Т. В. Останні зміні у чинному земельному законодавстві 

та як вони позначаться на житті суспільства відповідно до сучасної земельної 

реформи. Актуальні правові проблеми земельних,  аграрних  та екологічних, 

відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матеріалів наук.-практ. 

конференції (м. Харків, 22 травня  2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. 

Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 97-101 (0,3 друк. арк.). 

2. Єрмолаєва Т. В. Проблеми забруднення навколишнього природного 

середовища при застосування мінеральних добрив. «Актуальні правові 

проблеми інноваційного розвитку агросфери»: зб. матеріалів заочн.  наук.-

практ. конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 року) / за ред. А. П. 

Гетьмана та М В. Шульги. Національний  юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків, 2020. С. 95-98 (0,3 друк. арк.). 

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

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

даних Scopus, Web of Science відсутні. 

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

наукометричних базах.  

1. Єрмолаєва Т. В. Проблеми розгляду судами екологічних спорів. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 2 (31). С.73-76 (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.  

1. Рецензія на рукопис монографії доц. Шеховцова В. В. «Перспективи 

формування та розвитку фауністичного законодавства України». 

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

назву стипендії/премії). У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  Участь 

у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Відзнаки та 

нагороди у звітному році не отримував. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                    Т. В. Єрмолаєва 
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