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1. Суєтнов Євгеній Павлович. 

2. Кандидат юридичних наук, старший викладач. 

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

«Реформування екологічного права України в контексті впровадження та 

реалізації екосистемного підходу» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті – 7 (5,6 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 1 (0,2 друк. арк.). 

Всього: 5,8 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. Суєтнов Є. П. Правові аспекти біорекультивації полігонів ТПВ в 

Україні на засадах екосистемного підходу. Екологічне право. 2019. № 6 (118). 

С. 21-23 (0,3 друк. арк.). 

2. Суєтнов Є. П. «Екосистемізація» об’єктів екологічного права в 

контексті впровадження та реалізації екосистемного підходу. Проблеми 

законності. 2020. Вип. 148. С. 132–151. doi: 10.21564/2414-990x.148.193603 

(1 друк. арк.). 

3. Суєтнов Є. П. До питання про визнання екосистемного підходу 

квінтесенціальним принципом екологічного права. Проблеми законності. 

2020. Вип. 149. С. 92–113. doi: 10.21564/2414-990x.149.201995 (1,3 друк. 

арк.). 

4. Суєтнов Є. П. Екосистема як об’єкт екологічного права крізь призму 

впровадження екосистемного підходу. Проблеми законності. 2020. Вип. 150. 

С. 101–123. doi: 10.21564/2414-990x.150.210381 (1,3 друк. арк.). 

5. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід як основа Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат. Екологічне право. 2020. № 1. С. 24–30. 

(0,6 друк. арк.). 

6. Yevhenii P. Suietnov. Implementation of the Ecosystem Approach as a 

Necessary Condition for Ensuring the Constitutional Human Right to a Safe 

Environment for Life and Health. Wiadomości lekarskie. 2020;73(9 p. II):2062–

2067. DOI: 10.36740/WLek202009231. Видання входить до наукометричної 

бази Scopus (0,7 друк. арк.). 

7. Суєтнов Є. П., Лазебна А. В. Нормативно-правове регулювання 

поводження з відходами: аналіз, проблеми та напрями вирішенням. Людина 

та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип. 33. С. 102–108. doi: 

10.26565/1992-4224-2020-33-09 (0,4 друк. арк.). 
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Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Правові проблеми впровадження екосистемного 

підходу в умовах сучасної земельної реформи. Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи : зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.). Харків 

: Юрайт, 2020. С. 285–288 (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Фундаментальною основою сталого розвитку є екосистемний підхід, 

що являє собою стратегію комплексного управління земельними, водними та 

живими ресурсами, яка забезпечує їх збереження і стале використання на 

справедливій основі. За аналогією з екологізацією права та законодавства 

процес впровадження екосистемного підходу в правове регулювання 

екологічних відносин можна назвати «екосистемізацією» екологічного права 

та законодавства (англ. «ecosystemization»). Ґрунтовний аналіз нормативно-

правових актів і поглядів учених свідчить про поступову «екосистемізацію» 

об’єктів екологічного права України та дає підстави зробити припущення, що 

ця тенденція буде продовжуватися та посилюватися, і у віддаленій, але 

осяжній перспективі всі природні об’єкти та навколишнє природне 

середовище в цілому досліджуватимуться науковцями та визначатимуться в 

екологічному законодавстві саме в екосистемному контексті. 

У сучасній еколого-правовій доктрині немає чіткого й однозначного 

розуміння принципу екосистемного підходу та його місця серед інших 

принципів екологічного права, що зумовлено новизною, надзвичайною 

складністю та нетрадиційністю дослідженого явища. На наш погляд, 

екосистемний підхід слід визнати квінтесенціальним принципом 

екологічного права, який, ґрунтуючись на об’єктивних умовах існування 

природи, що позначаються взаємозалежністю і взаємообумовленістю 

природних процесів і явищ, є основою всіх принципів екологічного права та 

присутній у кожному з них, відображає найсуттєвіші риси екологічного 

права, є його сутністю, квінтесенцією. 

Екосистемний підхід є новітньою стратегією, яка за своєю сутністю 

спрямована на зміщення акценту з управління окремими природними 

об’єктами на управління екосистемами, що мають безпосереднє значення для 

всього людства. З огляду на це, впровадження екосистемного підходу в 

екологічне право передбачає трансформацію цієї галузі права на рівні 

об’єктного складу та визнання екосистеми її центральним об’єктом. Саме 

концепція екосистеми може стати тією точкою згуртування вчених, яка 

здатна об’єднати різнобарвні та почасти цілком протилежні погляди на 

екологічне право та шляхи його подальшого розвитку. 

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 проводилась. 

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. 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Науково-правовий висновок на запит Харківської обласної ради (вих. 

№ 01-16/1244 від 20.05.2020 р.) щодо погодження з органами державної 

виконавчої влади встановлення зон санітарної охорони водних об’єктів  – у 

співавторстві з  Гетьманом А. П., Размєтаєвим С. В. (№ 125-01-761 від 

30.06.2020 р.). 

2. Науковий висновок на запит народного депутату України Павла 

Якименка на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо забезпечення ефективності здійснення державного 

природоохоронного нагляду (контролю))» (вх. № 121-01-235 від 06.02.2020 

р.) (у співавторстві з доц. Размєтаєвим С. В.). 

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. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери» (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). 

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. Суєтнов Є. П. Правові аспекти біорекультивації полігонів ТПВ в 

Україні на засадах екосистемного підходу. Екологічне право. 2019. № 6 (118). 

С. 21-23 (0,3 друк. арк.). 

2. Суєтнов Є. П. «Екосистемізація» об’єктів екологічного права в 

контексті впровадження та реалізації екосистемного підходу. Проблеми 

законності. 2020. Вип. 148. С. 132–151. doi: 10.21564/2414-990x.148.193603 

(1 друк. арк.). 

3. Суєтнов Є. П. До питання про визнання екосистемного підходу 

квінтесенціальним принципом екологічного права. Проблеми законності. 

2020. Вип. 149. С. 92–113. doi: 10.21564/2414-990x.149.201995 (1,3 друк. 

арк.). 

4. Суєтнов Є. П. Екосистема як об’єкт екологічного права крізь призму 

впровадження екосистемного підходу. Проблеми законності. 2020. Вип. 150. 

С. 101–123. doi: 10.21564/2414-990x.150.210381 (1,3 друк. арк.). 

5. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід як основа Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат. Екологічне право. 2020. № 1. С. 24–30. 

(0,6 друк. арк.). 

6. Yevhenii P. Suietnov. Implementation of the Ecosystem Approach as a 

Necessary Condition for Ensuring the Constitutional Human Right to a Safe 

Environment for Life and Health. Wiadomości lekarskie. 2020;73(9 p. II):2062–

2067. DOI: 10.36740/WLek202009231. Видання входить до наукометричної 

бази Scopus (0,7 друк. арк.). 

7. Суєтнов Є. П., Лазебна А. В. Нормативно-правове регулювання 

поводження з відходами: аналіз, проблеми та напрями вирішенням. Людина 

та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип. 33. С. 102–108. doi: 

10.26565/1992-4224-2020-33-09 (0,4 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Правові проблеми впровадження екосистемного 

підходу в умовах сучасної земельної реформи. Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи : зб. матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.). Харків 

: Юрайт, 2020. С. 285–288 (0,2 друк. арк.). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Yevhenii P. Suietnov. Implementation of the Ecosystem Approach as a 

Necessary Condition for Ensuring the Constitutional Human Right to a Safe 

Environment for Life and Health. Wiad Lek. 2020;73(9 p. II):2062–2067. DOI: 

10.36740/WLek202009231. Видання входить до наукометричної бази 

Scopus (0,7 друк. арк.). 

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

наукометричних базах. 

1. Суєтнов Є. П. «Екосистемізація» об’єктів екологічного права в 

контексті впровадження та реалізації екосистемного підходу. Проблеми 

законності. 2020. Вип. 148. С. 132–151. doi: 10.21564/2414-990x.148.193603 

(1 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. 

2. Суєтнов Є. П. До питання про визнання екосистемного підходу 

квінтесенціальним принципом екологічного права. Проблеми законності. 

2020. Вип. 149. С. 92–113. doi: 10.21564/2414-990x.149.201995 (1,3 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. 

3. Суєтнов Є. П. Екосистема як об’єкт екологічного права крізь призму 

впровадження екосистемного підходу. Проблеми законності. 2020. Вип. 150. 

С. 101–123. doi: 10.21564/2414-990x.150.210381 (1,3 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) 
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(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. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід як основа Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат. Екологічне право. 2020. № 1. С. 24–30. 

(0,6 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 автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгуки на 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 із 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. 

Нагороджений Подякою Харківської обласної організації Союзу 

юристів України за активну роботу в Союзі юристів України, сумлінне 

виконання службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу, наполегливість 

у роботі та з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

Звіт склав                Є. П. Суєтнов 
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