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4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

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 

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. 



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. 

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів не здійснювалася. 

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). 
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тваринний світ. Історико-правовий часопис. 2020. № 1 (15). С. 69–73 (0,5 

друк. арк.). 

10. Шеховцов В. В. Збалансування публічних та приватних інтересів як 

фактор ефективності правового регулювання відносин власності на 

тваринний світ. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 2. С. 100–106 (0,5 друк. 
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11. Шеховцов В. В. Економіко-правовий складник механізму 

забезпечення ефективності фауністичного законодавства. Правова позиція. 

2020. Вип. 2 (27). С. 108–113 (0,5 друк. арк.). 

12. Шеховцов В. В. До питання про розуміння категорії управління в 

галузі охорони та використання тваринного світу. Порівняльно-аналітичне 

право. 2020. № 2. С. 101–104 (0,5 друк. арк.). 

13. Шеховцов В. В. Інститут громадських інспекторів як механізм 

реалізації громадського контролю у галузі охорони, використання і 

відтворення тваринного світу. Приватне та публічне право. 2020. Вип. № 3. 

С. 39–43 (0,5 друк. арк.). 

14. Шеховцов В. В. Науково-методологічні засади управління в сфері 

охорони, використання та відтворення тваринного світу: проблеми реалізації 

та шляхи вдосконалення. Юридичний вісник. 2020. № 3. С. 148–155 (0,5 друк. 

арк.). 

15. Шеховцов В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування 

системи функцій управління у сфері реалізації фауністичних правовідносин. 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2020. № 4. Т. 31 (70). С. 93–98 (0,5 

друк. арк.). 
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115–118. URL: http://lsej.org.ua/4_2020/28.pdf (0,5 друк. арк.) 

17. Шеховцов В. В. Перспективи кодифікації фауністичного 

законодавства та формування його структури. Підприємництво, 

господарство і право. 2020. № 8. С. 126–131(0,5 друк. арк.). 

18. Шеховцов В. В. Доктринально-правове та практичне осмислення 

проблем реалізації права загального використання об’єктів тваринного світу. 
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наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та 

М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. С. 317–319 (0,2 друк. арк.). 

2. Шеховцов В. В. До питання про конституційно-правову природу 
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Міжнародний гуманітарний університет, 2020. С. 171-174 (0,2 друк. арк.). 

3. Шеховцов В. В. Економіко-правова складова механізму забезпечення 
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університет, 2020. С. 126–129 (0,2 друк. арк.). 
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(м. Запоріжжя, 8–9 червня 2020 р.) / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя : 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
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экологического права Украины. Legea Si Viata. 2020. Februarie. С. 95–99 (0,5 

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

(Республика Польша). 

5. Шеховцов В. В. К вопросу о сущности права собственности 
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(0,5 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

6. Шеховцов В. В. Теоретико-правове розуміння тваринного світу: 
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Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова 
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індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша), 

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна). 
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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. 

http://lsej.org.ua/4_2020/28.pdf


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

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки, нагороди не отримував. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 7 грудня 2020 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                        Шеховцов В. В. 
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