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ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

ЗА 2020 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ 

 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою проводились 

дослідження на кафедрі у 2020 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 

«Перспективи водного законодавства в контексті євроінтеграційних 

процесів» (2 друк. арк.). 

Опубліковано –  2,35 друк. арк. 

Наукові статті:  

1. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. 

Ensuring the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in 

Ukraine and the European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 

December, 2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 

DOI: 10.36740/WLek201912216 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

Стаття проіндексована у Web of Science. 

2. A. K. Sokolova, E. Ie. Tulina. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (особистий внесок автора – 0,6 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

3. Соколова А. К. Обеспечение прав граждан в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. «Legeasi 

viata» («Закон и жизнь»). 2020. № 4-5. С. 80-85 (0,5 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Законодавче забезпечення охорони й збереження 

рослинного світу в Україні: постановка проблеми. The scientific 

heritage. 2020. Т. 5. № 55(55). С.18-21(0,5 друк. арк.). 

 

http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
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Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Алла К. Соколова, Тетяна Б. Вільчик, Марина К. Черкашина. 

Забезпечення екологічних прав як передумова реалізації права громадян на 

охорону здоров’я в Україні та Європейському Союзі. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. 

Харків, 6 грудня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 85 (особистий внесок – 

0,05 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Проблеми вдосконалення екологічного 

законодавства в умовах 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.) / за ред. 

А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. С. 277-280 (0,2 друк. 

арк.). 

 

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

«Правові засади безпеки людини в навколишньому природному 

середовищі» (2 друк. арк.). 

Опубліковано – 5,93 друк. арк. 

Монографії:  

1. Getman A. P. Content of human right to favorable environment in general 

international law. Problems of the Environmental Law Theory: collective 

monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, H. V. Anisimova, Y. A. Hetman, etc.; 

edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2020. P. 22-53. (особистий 

внесок – 1,3 друк. арк.). DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/22-

53. (Назва укр.: Зміст права людини на сприятливе середовище в загальному 

міжнародному праві). 

Наукові статті: 

1. Getman A. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,       

Hetman Y. A. Information security in modern society: Sociocultural aspects. 

Amazonia Investige.  2020.  Vol. 9.  № 25. Р.  6-14 (1 друк. арк., особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). Індексація Web of Science. (Назва укр.: 

Інформаційна безпека в сучасному суспільстві: соціокультурні аспекти). 

2. Getman A. P., Shchokin Y. V., Shestopal S. S. Content of human right to 

favorable environment in supply chain operations. International Journal of Supply 

Chain Management. 2019. Vol. 8. Iss. 6. P. 519-532 (особистий внесок автора 

– 0,54 друк. арк.). Індексація SCOPUS – 03.02.2020. (Назва укр.: Зміст права 

людини на сприятливе навколишнє природне середовище в ланцюгах 

операцій поставок).  

3. Getman, A., Karasiuk, V., Hetman, Y. Ontologies as a Set to Describe 

Legal Information. In: V. Lytvyn et al. (Eds.): Proceedings of the 4th International 

Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 

2020). Vol. I: Main Conference. CEUR-WS, 2604, 1-11, 2020. P. 347-357. 

http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper26.pdf (особистий внесок автора – 0,4 друк. 

арк.). Індексація SCOPUS (Назва укр.: Онтології як набір для опису 

юридичної інформації).  



 

 4 

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

European reality and Ukrainian prospects. Yearbook of Ukrainian law : Coll. of 

scientific papers / responsible for the issue  O. V. Petryshyn. Kh. : law. 2020. № 

12. P. 240-251 (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). (Назва укр.: 

Закони про захист клімату: європейська реальність і українські перспективи). 

5.  Гетьман А. П. Академік В. Я. Тацій – фундатор збірника наукових 

праць «Проблеми законності».  Проблеми законності.  2020. Спец. вип. С. 14-

20 (0,25 друк. арк.). 

6. Гетьман А. П., Лозо В. І. Правові засади захисту, збереження та 

поліпшення природних ресурсів у сьомій Екологічній програмі ЄС. 

Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 98-113. DOI: 10/31359/2411-

5584-2020-40-1-98 (особистий внесок автора – 0,6 друк. арк.). Індексація 

Index Copernicus International, Google Scholar та ін. 

7. Гетьман А. П., Анісімова Г. В. Теоретико-методологічні засади 

формування національної доктрини земельного права. Право України. № 5. 

2020. С. 29-42. DOI: 10.33498/louu-2020-05-029 (особистий внесок автора – 

0,54 друк. арк.). Індексація Index Copernicus International, EBSCO 

Publishing, Inc. та ін.  

8. Getman A. P. State and prospects of development of the science of 

environmental law of Ukraine in the context of European integration. Проблеми 

законності . 2020. Вип. 148. С. 107-119. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-

990x.148.19193 (0,5 друк. арк.). Індексація Index Copernicus International, 

Google Scholar та ін. (Назва укр.: Стан та перспективи розвитку науки 

екологічного права України в контексті європейської інтеграції).  

9. Гетьман А. П., Яковюк І. В. Архітектура європейської безпеки 

наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ сторіччя. Проблеми законності. 

2020. Вип. 150. С. 8-32. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.150.209571 

(особистий внесок автора – 1 друк. арк.). Індексація Index Copernicus 

International, Google Scholar та ін. 

 

3. Анісімова Г. В., д. ю. н., доцент 

«Проблеми законодавчого забезпечення права загального 

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

Опубліковано –  5,6 друк. арк. 

Монографії: 

1. Anisimova H. V. Impact of environmental law doctrine on the 

development of the state environmental police and laws. Problems of the 

Environmental Law Theory: collective monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, 

H. V. Anisimova, Y. A. Hetman, etc.; edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : 

Liha-Pres, 2020. P. 54-84. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/54-

84 (особистий внесок – 37 стор. - 2 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Anisimova H. V. Public environmental interests: theoretical and legal 

research. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. No. 4–5. Pp. 292–299. 

URL: https://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/49/4-
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5?start=10 DOI: 10.3233/EPL-190176 (30 стор. - 1,5 друк. арк.).  Стаття 

проіндексована у Scopus. 

2. Гетьман А., Анісімова Г. Теоретико-методологічні засади 

формування національної доктрини земельного права. Право України, 2020. 

№ 5 С. 29-42.  (17 стор. - 1 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк. арк.).  

3. Анисимова А. В. Право природопользования в эколого-правовой 

доктрине: теоретико-прикладные аспекты. «Legea si viata» («Закон и 

Жизнь»). 2020. № 8–9. С. 49-54. (10 стор. - 0,5 друк. арк.). 

4. 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.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Анісімова Г. В. Еколого-правова складова обігу земель 

сільськогосподарського призначення. Актуальні правові проблеми земельних, 

аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: 

матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травн. 2020 р.) / за 

ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 10-15. (5 стор. 

– 0,2 друк. арк.). 

2. Анісімова Г. В. Проблеми забезпечення судового захисту 

екологічних прав громадян: сучасний стан. Актуальні проблеми прав людини, 

держави та вітчизняної правової системи: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Дніпро, 3–4 квітн. 2020 р.). Дніпро: ГО «Правовий 

світ», 2020. С. 43–47. (5 стор. – 0,2 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В. Особливості і тенденції розвитку вищої юридичної 

освіти в Україні. Scientific and pedagogic internship “Innovative methods for the 

organization of educational process for law students in Ukraine and EU 

countries” : Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin. P. 

13–19. Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів 

юридичної освіти в Україні та країнах ЄС: матеріали науково-педагогічного 

стажування (м. Люблін, Республіка Польща 20 січня – 28 лютого 2020 р.). С. 

13–19. (6 стор. – 0,2 друк. арк.). 

 

4. Размєтаєв С. В., к. ю .н., доцент 

«Особливості правового регулювання техногенних родовищ корисних 

копалин» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Размєтаєв С. В. Правові проблеми права колективної власності на 

землю в Україні. Екологічний вісник. 2019. № 6. С.21-22 (0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Щодо форм права власності на землю. Актуальні 

правові проблеми, земельних, аграрних та  екологічних відносин  в умовах 

сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної 
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конференції (Харків, 22 травня 2020 р. ) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. 

Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 243-245 (0,2 друк. арк.). 

 

5. Бредіхіна В. Л., к. ю. н., доцент 

«Проблеми правового забезпечення збереження природних ресурсів та 

комплексів» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  2,75 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Бредіхіна В. Л., Карпенко Д. Р. Деякі питання інтеграції водного 

законодавства України до законодавства ЄС. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».  2019. Вип. 

28. С. 73–81. (особистий внесок автора – 0,5 друк. арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Деякі теоретичні аспекти обмеження екологічних 

прав громадян в умовах реалізації концепції сталого розвитку. Юридичний 

вісник. 2020. № 2. С. 179–187. (0,7 друк. арк.). 

3. Бредіхіна В. Л., Приходько В. Ю. Адаптація до зміни клімату як 

чинник забезпечення національної безпеки України. Журнал 

східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 22– 31. (особистий внесок автора – 

0,5 друк. арк.). 

4. Бредіхіна В. Л., Васильчук Я. С. Сучасні проблеми правового 

регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 7. С. 213–217. (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Бредіхіна В. Л. Еколого-правові аспекти встановлення обмежень у 

використанні земель. Актуальні правові проблеми  земельних, аграрних та 

екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матеріалів 

науково-практичної конференції ( м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред.    

А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 41– 44. (0,2 друк. 

арк.). 

2. Бредіхіна В. Л. Економіко-правове регулювання екологічних 

відносин на шляху до сталого розвитку. Правове регулювання суспільних 

відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9 -10 жовтня 2020 р.). 

Київ. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 

54–56. (0,2 друк. арк.). 

3. Бредіхіна  В. Л. Правові проблеми розвитку агросфери в умовах зміни 

клімату. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: зб. 

матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). 

Харків, 2020. С. 25–27. ( 0,25 друк. арк.). 

 

6. Єрмолаєва Т. В., к. ю. н., доцент 

«Адаптація екологічного законодавства до стандартів ЄС у сфері 

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

книги України» (1,5 друк. арк.).  

Опубліковано – 1,5 друк. арк. 
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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.). 

 

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

«Проблеми правового регулювання охорони та використання 

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

Опубліковано –  2,15 друк. арк. 

Наукові статті:  

1. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. Ensuring 

the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in Ukraine and the 

European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). December, 

2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 

DOI: 10.36740/WLek201912216 (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

Стаття проіндексована у Web of Science. 

2.  Черкашина М.К. Понятие и признаки водной экосистемы как объекта 

экологических правоотношений. Legea si Viata. 2020. № 8-9. С. 95-101 (0,5 

друк. арк.). 

3. Черкашина М.К. Водні ресурси у стратегії сталого розвитку та 

національної безпеки України. The scientific heritage. Т. 5. № 55(55). С.21-26. 

(0,6 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Алла К. Соколова, Тетяна Б. Вільчик, Марина К. Черкашина. 

Забезпечення екологічних прав як передумова реалізації права громадян на 

охорону здоров’я в Україні та Європейському Союзі. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. 
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Харків, 6 грудня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 85 (особистий внесок – 

0,05 друк. арк.). 

2. Черкашина М.К. Правове регулювання водних відносин в Україні на 

основі екосистемного підходу. Integración de las ciencias fundamentales y 

aplicadas en el paradigma  de  la  sociedad  post-industrial: Colección  de 

documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional 

Científica y Práctica (Vol.5), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma 

Europea de la Ciencia. 24 квітня 2020 р. С. 76-81 DOI: 

10.36074/24.04.2020.v5.28 (0,4 друк. арк.). 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/284  

3. Черкашина М.К. Щодо комплексного (інтегрованого) підходу до 

управління водними ресурсами. Актуальні правові проблеми земельних, 

аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: 

збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 

2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 

308-311 (0,2 друк. арк.). 

4. Шигапова Е., Черкашина, М. Деякі аспекти реалізації Оргуської 

конвенції в Україні: матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги (9 

травня 2020 р.). 2020. С. 85-87. https://doi.org/10.36074/08.05.2020.v4.05  (0,1 

друк. арк.). 

  

8. Донець О. В., к. ю. н., доцент 

«Правове регулювання використання, охорони та відтворення 

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

Опубліковано –  0,5 друк. арк.  

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 (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). 

 

9. Шеховцов В. В., к. ю. н., доцент 

«Систематизація фауністичного законодавства як необхідна умова для 

євроінтеграційних процесів України» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  10,2 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Шеховцов В. В. Трансформація релігійних світоглядів крізь 

призму філософських парадигм на шляху до гуманізації фауністичного 

законодавства. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського 

університету права ім. Короля Данила Галицького. Серія «Право». 2019. № 

8(20). С. 78–87 (0,5 друк. арк.). 

2. Шеховцов В. В. Концептуальні засади формування фауністичного 

законодавства в контексті економічних, політичних та соціально-культурних 

трансформацій в умовах глобалізації. Повітряне, космічне, екологічне право. 

Юридичний вісник. 2019. № 1 (54). С. 20–25 (0,5 друк. арк.). 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/284
https://doi.org/10.36074/08.05.2020.v4.05


 

 9 

3. Шеховцов В. В. Політико-правові та економічні реалії України як 

фактори впливу на розвиток фауністичного законодавства. Visegrad Journal 

on Human Rights. 2019. № 6. С. 219–225 (0,5 друк. арк.). 

4. Шеховцов В. В. Концептуализация эколого-геополитических 

параметров, определяющих развитие фаунистического законодательства 

Украины. Legea Si Viata. Ianuarie. 2020. С. 110–114 (0,5 друк. арк.). 

5. Шеховцов В. В. Особенности дикой фауны как объекта 

экологического права Украины. Legea Si Viata. 2020. Februarie. С. 95–99 (0,5 

друк. арк.). 

6. Шеховцов В. В. К вопросу о сущности права собственности 

Украинского народа на животный мир. Legea Si Viata. 2020. Martie. С. 74–78 

(0,5 друк. арк.). 

7. Шеховцов В. В. Теоретико-правове розуміння тваринного світу: 

сутність та співвідношення із суміжними поняттями. Проблеми законності. 

2020. № 148. С. 120–131(0,5 друк. арк.). 

8. Шеховцов В. В. Науково-теоретичні засади формування 

фауністичного права як підгалузі екологічного права України. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. 

Вип. 60. С. 97–100 (0,5 друк. арк.). 

9. Шеховцов В. В. Правове забезпечення публічних та приватних 

інтересів у фауністичному праві України в контексті права власності на 

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. 

арк.). 

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

друк. арк.). 

16. Шеховцов В. В. Правове регулювання реалізації моніторингової 

функції управління у сфері фауністичних правовідносин та шляхи його 

вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. C. 

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. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 2. С. 78-85 (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Шеховцов В. В. Принципи фауністичного права: правовий та 

морально-етичний аспект. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних 

та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: зб. матер. 

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 

права власності українського народу на тваринний світ. Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації української держави: матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10–11 квітня 2020 р.). Одеса: 

Міжнародний гуманітарний університет, 2020. С. 171-174 (0,2 друк. арк.). 

3. Шеховцов В. В. Економіко-правова складова механізму забезпечення 

ефективності фауністичного законодавства. Міжнародне та національне 

законодавство: способи удосконалення: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 3–4 квітня 2020 р.). Дніпро: Дніпровський гуманітарний 

університет, 2020. С. 126–129 (0,2 друк. арк.). 

4. Шеховцов В. В. Щодо розмежування понять «використання» та 

«користування» у фауністичному законодавстві України. Теоретичний аналіз 

та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24–25 квітня 2020 р.). Запоріжжя: 

Класичний приватний університет. 2020. С. 86–91 (0,2 друк. арк.). 

5. Шеховцов В. В. Особливості методу фауністичного права: 

теоретико-правовий аспект. Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні 

та пріоритетні напрями досліджень: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 8–9 червня 2020 р.) / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2020. С. 120-125 (0,2 друк. арк.). 

6. Шеховцов В. В. Нормативно-правовий складник розвитку 

транспортної інфраструктури як передумова охорони дикої фауни. 

Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матер. ХV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (13 листопада 2020 р., м. Кривий Ріг). 2020. С. 

286-289 (0,2 друк. арк.). 

 

 

http://lsej.org.ua/4_2020/28.pdf
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10. Суєтнов Є. П., к. ю. н., ст. викл. 

«Реформування екологічного права України в контексті впровадження 

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

Опубліковано – 5,8 друк. арк. 

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.). 

 

11. Лозо О. В., к. ю. н., асистент 

«Нові підходи до правової охорони та використання ландшафтів та їх 

складових елементів» (1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  1,81 друк. арк. 

 

 

 

https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193603
https://doi.org/10.21564/2414-990x.149.201995
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Наукові статті: 

 1. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні питання розвитку органічного 

виробництва: еколого-правовий аспект. Екологічне право. 2020. № 1. С. 16-23 

(особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

 2. Лозо О. В., Пілюшенко Д. Актуальні питання правового 

регулювання захисту тварин від жорстокого поводження. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 7. URL: 

http://www.lsej.org.ua/7_2020/59.pdf (особистий внесок автора – 0,45 друк. 

арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Лозо О. В. Проблемні питання правового регулювання охорони та 

використання агроландшафтів в умовах сучасної земельної реформи. 

Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в 

умовах сучасної земельної реформи : матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 

травня 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 

2020. С. 180-184 (0,16 друк. арк.). 

2. Лозо О., Копиця Є. Практика застосування системи дистанційного 

навчання у вищій школі. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti 

fondamentali e applicati. Conferenza scientifica e pratica internazionale: зб. наук. 

праць ΛΌГOΣ (26 giugno 2020). 2020. T. 2. С. 128-130. 

https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.48 (особистий внесок автора – 0,1 

друк. арк.) 

3. Лозо О. В. Правове регулювання екологічної освіти: європейський 

досвід та перспективи для України. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матер. Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 22 жовтня 2020 р.) С. 251-255 (0,21 друк. арк.). 

4. Лозо О. В. Правова охорона ландшафтів в Україні: проблемні 

питання та нові положення законодавства. Юридична осінь 2020 року: зб. тез 

доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ.конф. молодих учених та 

здобувачів (м. Харків, 20 листопада 2020 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого». Х.: Право, 2020. С. 83-85 (0,17 друк. арк.) 

5. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

розвитку органічного виробництва. Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 

20 лист. 2020 р.) / за ред. Гетьмана А. П., Шульги М. В., Курман Т. В. Харків. 

С. 76-78. (особистий внесок автора – 0,11 друк. арк.). 

6. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

органічного виробництва. Tendances  scientifiques  de  la  recherche  

fondamentale  et  appliqué : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des 

matériaux de la conférence scientifique et pratique international  (30 octobre,  

2020.  Strasbourg,  République  française: Plateforme scientifique européenne). 

Vol. 2. P. 85-90 (особистий внесок автора – 0,21 друк. арк.). 

 

 

 



 

 13 

12. Копиця Є. М., к. ю. н., асистент 

«Особливості міжнародно-правового регулювання у галузі охорони 

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

Опубліковано – 1,82 друк. арк. 

 Наукові статті:         

  1. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні питання розвитку органічного 

виробництва: еколого-правовий аспект. Екологічне право. 2020. № 1. С. 16-23 

(особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

 2. Samoilenko, V., Kopytsia, I., Belevtseva, V., Skulysh, Y., Shumilo, O. 

Conceptual basis of national energy security against the backdrop of global 

challenges. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). P. 329-

343. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24) (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Копиця Є. Екологічне нормування у сфері зміни клімату в контексті 

імплементації Європейського зеленого курсу в Україні. Modalități conceptuale 

de dezvoltare a științei moderne: зб. наукових праць ΛΌГOΣ  (20.11.2020,  

Бухарест, ROU). Vol. 4.  С. 48-50. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v4.15  

(0,2 друк. арк.) 

2. Копиця Є. М. Екологічне нормування як правовий засіб попередження 

і боротьби зі змінами в Україні. Актуальні правові  проблеми земельних, 

аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: 

матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.). Харків. С. 116-117. 

(0,2 друк. арк.) 

3. Лозо О., Копиця Є. Практика застосування системи дистанційного 

навчання у вищій школі. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti 

fondamentali e applicati. Conferenza scientifica e pratica internazionale: зб. наук. 

праць ΛΌГOΣ (26 giugno 2020). 2020. T. 2. С. 128-130. 

https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.48 (особистий внесок автора – 0,1 

друк. арк.) 

4. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

розвитку органічного виробництва. Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 

20 лист. 2020 р.) / за ред. Гетьмана А. П., Шульги М. В., Курман Т. В. Харків. 

С. 76-78. (особистий внесок автора – 0,11 друк. арк.).  

5. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні еколого-правові проблеми 

органічного виробництва. Tendances  scientifiques  de  la  recherche  

fondamentale  et  appliqué : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des 

matériaux de la conférence scientifique et pratique international  (30 octobre,  

2020.  Strasbourg,  République  française: Plateforme scientifique européenne). 

Vol. 2. P. 85-90 (особистий внесок автора – 0,21 друк. арк.). 

6.  Копиця Є., Пуляєва А. Міжнародна стандартизація якості води. 

Global and Regional Aspects of Sustainable Development:  Proceedings of the 1st 

International Scientific and Practical Conference. (October 26-28, 2020,  

Copenhagen, Denmark). Berlitz Forlag. 2020. P. 149-152. 

https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24)
https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v4.15
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https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5320 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

7. Нетіпа К., Копиця Є. Актуальні питання участі громадськості у 

процедурі оцінки впливу на довкілля. Розвиток наукової думки 

постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної 

наукової  конференції (13 листопада  2020 р.). Т. 2. C. 76-77. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5705 (особистий внесок 

автора – 0,1 друк. арк.). 

8. Шутова К., Копиця Є. Питання правової охорони довкілля в умовах 

пандемії COVID-19. Experimental and theoretical research in modern science : 

proceedings of the first scientific and practical conference (November 16-18, 2020, 

Kishinev, Moldova). Giperion Editura. 2020. C. 345-349. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5846 (особистий 

внесок автора – 0,1 друк. арк.). 

 

13. Туліна Е. Є., к. ю. н., асистент 

«Особливості правового регулювання відносин у сфері охорони 

навколишнього природного середовища від шкідливого біологічного впливу» 

(1,5 друк. арк.). 

Опубліковано –  1,65 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Tulina E. Ie., Sokolova A. K. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (особистий внесок автора – 0,6 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

2. Туліна Е. Є. Особливості юридичної термінології об’єктів тваринного 

світу, що негативно впливають на довкілля. Проблеми законності. 2020. Вип. 

148. С. 152–161. (0,8 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Туліна Е.Є. Правове регулювання інтродукції об’єктів рослинного та 

тваринного світу: окремі аспекти. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Одеса, 22 жовтня 2020 р.). Одеса: Одеський державний екологічний 

університет, 2020. С.212-216 (0,25 друк. арк.). 

 

14. Задихайло Д. Д., к. ю. н., асистент  

«Проблема формування правового механізму гармонізації суспільних 

екологічних та економічних інтересів» (0,75 друк. арк.). 

Опубліковано –  1,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Задихайло Д. Д., Рудік А. Р. Порівняльний аналіз правового 

забезпечення функціонування зеленої економіки у зарубіжних країнах. Slovak 

international scientific journal. 2020. № 46. С. 71-75 (особистий внесок автора 

– 0,28 друк. арк.).  

2. Задихайло Д. Д., Рутвян К. О. Екологічні інновації в системі зеленої 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5320
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5705
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5846
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
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економіки (правовий аспект). Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія «Юридичні науки». 2020. № 10 (32). С. 60-66 (особистий внесок 

автора – 0,35 друк. арк.). 

3. Задихайло Д. Д., Лешко О. Д. Екологічне господарювання як 

комплексний об’єкт правового регулювання. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2020. № 11 (33). URL: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16068993774349.pdf (особистий 

внесок автора – 0,35 друк. арк.). 

4. Задихайло Д. Д., Ритова В. О., Хоменко А. В. «Зелена» енергетика в 

системі шляхів вирішення екологічних проблем суспільства (правовий 

аспект). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 221-225. 

(особистий внесок автора – 0,12 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Задихайло Д. Д. До питання ефективності політико-правових 

документів держави в екологічній сфері. Актуальні правові проблеми 

земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної 

реформи: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 

2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 

104-107. (0,2 друк. арк.). 

2. Задихайло Д. Д. Правові засоби та режими забезпечення екологічних 

інтересів в сфері господарювання. Другі наукові читання пам’яті академіка 

В. К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.) / наук. ред. В. А. Устименко. Київ: 

НАН України; ДУ «ІЕПД імені В. К. Мамутова НАН України». 2020. С. 220-

223 (0,2 друк. арк.). 

  

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

 

Доц. Размєтаєв С. В. виконав 0,5 друк. арк. від запланованого обсягу 

науково-дослідної роботи (1,5 друк. арк.) за 2020 рік. 

 

Доц. Донець О. В. виконала 0,5 друк. арк. від запланованого обсягу 

науково-дослідної роботи (1,5 друк. арк.). Нею підготовлено, передано до 

редакції, але ще не опубліковано 3 наукові статті (1,5 друк. арк.). 

 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору: 

За зверненням народного депутата України Буймістер Л. А. (вх. № 121-

01-1138 від 31.07.2020 р.) виконано науково-дослідну розробку за темою 

«Конституційні засади законодавчого регулювання «зеленого» тарифу в 

контексті принципу поділу влади» (№ державної реєстрації 0120U103596) 

(виконавець НДР – проф. Гетьман А. П., без укладання договору). 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової 

комплексної програми: «Проблеми вдосконалення правового регулювання 

користування природними ресурсами та комплексами в Україні» (державна 
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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. Авторські 

свідоцтва та патенти відсутні. 

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. 

Враховуючи активне оновлення чинного екологічного та земельного 

законодавства особливої актуальності набуває питання права власності на 

природні об’єкти і комплекси. Відповідно найважливішу роль відіграє 

належне правове забезпечення реалізації вказаного права. Проаналізовано 

приписи чинного законодавства щодо права власності на води (водні об’єкти) 

та визначено недоліки та чинники, що впливають на розвиток зазначеного 

права, а також шляхи удосконалення  законодавства. 

Представлено результати дослідження прав громадян в сфері 

природокористування і охорони навколишнього природного середовища в 

Україні, що отримані завдяки аналізу юридичної літератури і нормативних 

актів. Визначено види прав громадян у зазначеній сфері, досліджено 

механізм реалізації екологічних прав. Обґрунтовано, що екологічне, зокрема 

водне і земельне законодавство України в даній сфері потребує 

вдосконалення, вказані напрямки його модернізації. Запропоновано внесення 

змін і доповнень до Водного та Земельного кодексів України, а саме 

закріплення відповідних принципів водного та земельного законодавства, що 

дозволить  вирішити усі основні питання правової регламентації прав 

громадян в сфері природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища.     

Вивчено законодавство України у сфері охорони і збереження 

рослинного світу. Охарактеризовано особливості правової регламентації 

статусу рослинного світу та його об’єктів; розглянуто їх класифікації як 
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об’єктів правовідносин охорони й збереження і тенденції розвитку 

національної нормативної бази з питань охорони й збереження об’єктів 

рослинного світу в сучасних умовах. Запропоновано внесення змін до 

чинного флористичного законодавства.      

 Проаналізовано національні та міжнародні акти, що присвячені 

регулюванню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище 

та його зв’язок із правом на здоров’я. В системі екологічних прав 

виокремлено права що є передумовою реалізації права людини  і 

громадянина на охорону здоров’я . Запропоновано прийняття нормативно-

правового акту в досліджуваній сфері.  

Досліджено правову регламентацію відносин у сфері регулювання 

чисельності окремих видів рослин (зокрема, інвазійних) як на національному,  

так і на міжнародному рівнях. Зважаючи на особливу актуальність даної 

проблеми в роботі запропоновано перелік конкретних заходів щодо 

вдосконалення законодавства у зазначеній сфері. 

Проф. Гетьман А. П.  

Досліджено теоретичні та методологічні проблеми екологічного права 

та законодавства, аналіз екологічної політики, розглянуто питання щодо 

своєчасності й обґрунтованості перегляду усталених концептуальних 

підходів до конструювання майбутніх міжнародних систем безпеки, зокрема 

безпеки людини в навколишньому природному середовищі. 

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 

промислових відходів гірничовідобувної діяльності, шахтних породних 

відвалів, шламонакопичувачів та хвостосховищ, дренажних вод, які 

утворюються під час видобутку корисних копалин, дослідження 

розмежування та співвідношення понять «відходи», «забруднення води»; 

техногенні родовища корисних копалин». Зроблені висновки та 

запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства. 

Доц. Анісімова Г. В.  

В межах запланованої річної науково-дослідницької роботи в 

монографії «Вплив еколого-правової доктрини на розвиток державної 

екологічної політики і законодавства» доведено, що нагальним завданням 

сучасної юридичної науки є розроблення цілісної, логічно узгодженої 

національної правової доктрини (і її невід’ємного складника еколого-

правової доктрини) як теоретичної основи нормотворчих процесів, й 

формування єдиного правового простору й її складника еколого-правового 

простору.   

В статті «Теоретико-методологічні засади формування національної 

доктрини земельного права» обґрунтовано, що формування сучасної 

національної доктрини земельного права пов’язано з низкою питань, зокрема й 

теоретико-методологічного характеру. Спираючись на методологічні підходи, 

земельно-правову доктрину розглянуто як галузеву юридичну основу 
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земельного права, державної земельної політики, що інституціоналізована в 

земельному законодавстві і є інтегруючою сукупністю юридично-наукових 

трактувань і суджень про право, в межах яких розробляються юридичні форми 

пізнання права і правових явищ, принципи, поняття, терміни та конструкції, 

обґрунтовуються способи, засоби, прийоми сприйняття, розуміння і тлумачення 

його джерел, системи, структури тощо. Метою статті є огляд і впорядкування 

теоретико-методологічних засад формування земельно-правової доктрини, 

окреслення перспективних напрямів становлення та визначення особливостей її 

застосування при вдосконаленні національної політики, зокрема для 

реформування земельних правовідносин, і подальшій систематизації 

земельного законодавства в умовах євроінтеграції і сталого розвитку, а також 

викладення власного бачення даної проблематики. Крім того, завдяки 

комплексному підходу до вивчення зазначеної проблеми доведено, що 

подальша систематизація земельного законодавства має відбуватись на 

підставі опрацювання єдиної наукової доктрини, що сприятиме правильному 

тлумаченню юридичних норм, подоланню суперечностей, колізій і прогалин у 

чинному земельному законодавстві України, а також сформульовано 

пропозиції з удосконалення чинного земельного законодавства та зроблено 

висновок, що ключовим завданням нашої країни в умовах євроінтеграції є 

створення цілісної, логічно узгодженої національної земельно-правової 

доктрини як теоретичної основи нормотворчих процесів і формування 

єдиного правового простору. 

Стаття «Право природопользования в эколого-правовой доктрине: 

теоретико-прикладные аспекты» (Молдова) присвячена науково-

теоретичному аналізу концептуальних основ права природокористування. 

Розглянуто вплив еколого-правової доктрини на формування 

загальнотеоретичних положень права природокористування, визначені 

напрями подальшої систематизації екологічного законодавства. 

Аргументовано, що еколого-правова доктрина має стати основою 

модернізації екологічного законодавства, оновлення і гармонізації 

правовідносин в сфері використання природних ресурсів. 

В статті «Екосистемний підхід до відновлення (відтворення) природних 

ресурсів та комплексів як основа сучасного концепту формування 

національної екологічної політики» досліджено приписи національного 

екологічного законодавства у сфері забезпечення відновлення (відтворення) 

природних ресурсів та комплексів, їх охорони й еколого збалансованого 

використання. Визначено напрями формування державної екологічної політики 

в контексті відновлення екологічно забруднених територій, охорони і 

відтворення природних ресурсів, дотримання вимог екологічної безпеки 

населення й територій, збереження біологічного й ландшафтного різноманіття. 

Розглянуто суспільні правовідносини з відновлення (відтворення) природних 

ресурсів та комплексів з позиції екосистемного підходу, запропоновано його 

впровадження при подальшій систематизації екологічного законодавства в 

умовах євроінтеграції і сталого розвитку, а також викладено власне бачення 

шляхів вирішення даної проблеми. У роботі досліджено теоретико-правові 
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аспекти правової категорії «природно-ресурсний потенціал України» як основи 

її економічного розвитку, важливий елемент ресурсного потенціалу, динамічна 

категорія, що змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Аргументовано, що пріоритетним напрямом державної політики має бути 

запровадження інноваційної моделі економічного розвитку країни, бо 

конкурентоспроможність держави визначається не лише забезпеченістю 

природними ресурсами, а й ефективністю їх використання в економічному 

секторі й можливістю їх відновлення (відтворення). 

Доц. Бредіхіна В. Л.  

Досліджені сучасні проблеми законодавчого забезпечення 

збалансованого природокористування з метою збереження природних 

ресурсів та комплексів. У цьому зв’язку проаналізовані основні засади 

правового регулювання  відносин у сфері використання  та відтворення 

природних ресурсів, проблеми реалізації державної екологічної політики в 

цій сфері. 

Виокремленні деякі важливі напрями і складові 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; 

-  економіко-правові чинники регулювання екологічних відносин 

тощо. 

Досліджені особливості реалізації концепції сталого розвитку та 

питання інтеграції національного законодавства до законодавства ЄС в 

різних сферах природокористування, а саме водокористування, 

надрокористування та ін. Проаналізований розвиток суспільних екологічних 

відносин в умовах зміни клімату, доведена необхідність удосконалення 

правового регулювання адаптації різних сфер природокористування до таких 

змін. 

Визначені шляхи та сформовані пропозиції щодо удосконалення 

діючого 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.  

 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 



 

 20 

не можна говорити, що Червона книга забезпечує належне попередження 

зникнення певних видів рослинного і тваринного світу із природи, 

забезпечення збереження їх генофонду. 

Доц. Черкашина М. К.  

На підставі прямого зв’язку між станом здоров’я людини та станом 

навколишнього природного середовища, проведено порівняльне дослідження 

правової регламентації та встановлення співвідношення права громадян на 

безпечне навколишнє природне середовище в Україні та країнах 

Європейського Союзу. Також обґрунтовано та сформульовано пропозиції з 

удосконалення законодавства про природні лікувальні ресурси.  

Досліджено правове регулювання водних відносин в Україні на основі 

екосистемного підходу, а також проблеми, пов’язані із визначенням поняття 

«водна екологічна система» як об’єкта правових відносин, встановленням її 

ознак, меж та співвідношення з іншими екологічними системами, що у 

подальшому сприятиме визначенню правового режиму та механізму 

забезпечення сталого розвитку водних екосистем, в яких планується 

здійснення господарської діяльності. Також досліджено різні підходи до 

визначення комплексного (інтегрованого) управління водними ресурсами. 

Зроблено відповідні висновки та запропоновані шляхи вирішення правових 

проблем у зазначеній сфері.  

Доц. Донець О. В. 

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 
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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. 

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 

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. 
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Ст. викл. Суєтнов Є. П. 

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. 

Ас. Лозо О. В. 

Проблема правового регулювання використання та охорони 

ландшафтів є недостатньо дослідженою та потребую подальшого розгляду. 

Багато факторів мають вплив на стан ландшафтів в Україні, серед яких 

можна розглядати як негативні (низький рівень екологічної освіти в країні), 

так і позитивні (розвиток органічного виробництва, який покращує стан 

довкілля в цілому). Міжнародне поширення комплексного підходу до 

охорони довкілля вимагає подальшого розвитку ландшафтного 

законодавства, оскільки ландшафт є комплексним об’єктом правової 

охорони. Вивчення та аналіз проблемних аспектів у рамках цієї теми, 

створення науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо 
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вдосконалення законодавства про ландшафти, є необхідним для подальшого 

розвитку екологічного права в Україні. 

Ас. Копиця Є. М. 

Опубліковані праці присвячені дослідженню актуальних проблем 

міжнародного правового регулювання у галузі охорони атмосферного 

повітря та клімату. У роботах висловлено пропозиції щодо вдосконалення 

національного 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 довкілля 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». 

Ас. Туліна Е. Є. 

Сьогодні як одну з основних загроз біологічному різноманіттю й 

навколишньому природному середовищу можна визнати шкідливий вплив 

окремих його елементів. Саме тому в роботах проаналізовано особливості 

юридичної термінології об’єктів тваринного світу, що негативно впливають 

на довкілля. Розглянуто категорії тварин, що можуть здійснювати такий 

негативний вплив. Розкрито значення термінів «шкідливі організми», 

«шкідники», «шкідливі тварини» та їх співвідношення в національному 

законодавстві. З огляду на поширення і збільшення видового різноманіття 

інвазійних чужорідних видів тварин на всій території України, досліджено 

питання правового регулювання цих процесів. 

Також виходячи із проведених досліджень можна стверджувати, що нині 

існує нагальна потреба у проведенні всебічного і повного аналізу правового 

забезпечення регулювання поширення й чисельності інвазійних видів рослин як  

на міжнародному рівні, так і законодавством України у цій сфері. А також 

запропоновані невідкладні заходи, до яких необхідно якнайшвидше вдатися 

врегулювавши на національному законодавчому рівні цілий ряд питань серед 

яких: імплементація правових інструментів (регламентів, директив) 

Європейського Союзу щодо регулювання чужорідних інвазійних видів 

рослин; міжнародне співробітництво у цій сфері; розроблення 

загальнодержавної комплексної програми щодо боротьби з чужорідними 

інвазійними видами рослин тощо.  Особлива увага приділяється специфіці 

правового регулювання інтродукції об’єктів рослинного та тваринного світу. 

 Ас. Задихайло Д. Д. 

Рушійною силою «зеленої» економіки є екологічне господарювання та 

екологічні інновації. Однак, досі українським законодавцем не приділено 

уваги цим двом явищам. Екологічне господарювання як шлях швидкого та 

ефективного втілення «зеленої» економіки в України все ще залишається 
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поза увагою, та потребує законодавчого закріплення як специфічний вид 

господарювання. А необхідність впровадження екологічних інновацій лише 

декларативно проголошена в Законі України «Про основні засади (стратегія) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», однак не 

передбаченого ані визначення даного поняття на законодавчому рівні, ані 

жодних економічних стимулів їхнього запровадження на рівні закону. Шлях 

вирішення цієї законодавчої прогалини вбачаємо у передбачені податкових 

пільг для підприємств, що впроваджують екологічні інновації, у Законі «Про 

інноваційну діяльність», в більш детальному розроблені податкових пільг 

для підприємств, що запроваджують екологічні інновації або ж розробленні 

окремого режиму оподаткування для суб’єктів, які здійснюють екологічне 

господарювання. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проєктів кодексів, 

законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проєктів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по 

розробці законопроєктів. 

Доц. Анісімова Г. В. брала участь у розробці проєкту Указу 

Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 

серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у 

сфері прав людини» щодо включення до нього нового стратегічного напряму 

«Забезпечення екологічних прав». 

Проф. Гетьман А. П., доц. Размєтаєв С. В., доц. Донець О. В. 

підготували 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)  (№ 121-01-911 від 30.06.2020 р.). 

Доц. Размєтаєв С. В., ст. викл. Суєтнов Є. П. підготували 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.). 

  2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проєктів постанов 

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. 
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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». 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду.  

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

судді Касаційного кримінального суду Верховного Суду Бущенко А. П. за № 

1336/0/22-20 від 14.04.2020 р. щодо тлумачення ч. 2 ст. 393 Кримінального 

кодексу України – у співавторстві з  Тютюгіним В. І. (№ 125-01-626 від 

12.05.2020 р.). 

Доц. Анісімова Г. В. підготувала науковий висновок у цивільній справі 

щодо застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у справі про витребування земельної 

ділянки (провадження № 14-91цс20) за зверненням судді Великої Палати 

Верховного Суду Пророка В. В.  (вх. № 125-01-936 від 23.06.20 р.). 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.  

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

Конституційного Суду України (вих. № 347-005-16:1895 від 11.06.2020 р.) 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу 

земель сільськогосподарського призначення» – у співавторстві з Шульгою  

М. В., Лісовою Т. В. (№ 125-01-907 від 21.08.2020 р.). 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  

наукових досліджень: 

 

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

наукових конференцій:  

 1. 22 травня 2020 р. спільно з кафедрою земельного та аграрного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проведено 

науково-практичну конференцію «Актуальні правові проблеми земельних, 

аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи». 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 

Таблиця № 1. 

 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції,  

назва, місто 

Викладачі, які взяли 

участь 

Міжнародні: 

1.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та вітчизняної правової 

доц. Анісімова Г. В. 



 

 26 

системи», м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 р. 

2.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнародне та національне 

законодавство: способи удосконалення», м. 

Дніпро, 3–4 квітня 2020 р. 

доц. Шеховцов В. В. 

3.  Міжнародна науково-технічна конференції 

«Екологічна і техногенна безпека. Охорона 

водного і повітряного басейнів. Утилізації 

відходів», м. Харків, 23-24 квітня 2020 р. 

доц. Размєтаєв С. В. 

4.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Теоретичний аналіз та 

наукові дослідження юридичної науки у 

ХХІ столітті», м. Запоріжжя, 24–25 квітня 

2020 р. 

доц. Шеховцов В. В. 

5.  Міжнародна науково-практична 

конференція  «Юридична наука в ХХІ 

столітті: перспективні та пріоритетні 

напрями досліджень», м. Запоріжжя, 8–9 

червня 2020 р. 

доц. Шеховцов В. В. 

6.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Конституційний дизайн: від 

макро до мікро рівня» (ХIІІ Тодиківські 

читання), он-лайн режим, м. Харків, 19 

червня 2020 р. 

проф. Гетьман А. П. 

7.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Impatto dell'innovazione sulla 

scienza: aspetti fondamentali e applicati», м. 

Верона, Італія, 26 червня 2020 р. 

ас. Лозо О. В. 

ас. Копиця Є. М. 

8.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: перспективні напрями 

на шляху до сталого розвитку»,  м. Київ, 9-

10 жовтня 2020 р. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

9.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Global and Regional Aspects 

of Sustainable Development», м. Копенгаген, 

Данія, 26-28 жовтня 2020 р. 

ас. Копиця Є. М. 

10.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Tendances  scientifiques  de  la  

recherche  fondamentale  et  appliqué», м. 

Страсбург, Франція, 30 жовтня 2020 р.  

ас. Лозо О. В. 

ас. Копиця Є. М. 

11.  Міжнародна науково-практична 

конференція  «Транспортна безпека: 

правові та організаційні аспекти», м. 

Кривий Ріг, 13 листопада 2020 р. 

доц. Шеховцов В. В. 
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12.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Experimental and theoretical 

research in modern science», м. Кишинев, 

Молдова, 16-18 листопада 2020 р. 

ас. Копиця Є. М. 

13.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Діджиталізація і безпека», 

он-лайн режим, м. Харків, 19 листопада 

2020 р. 

проф. Гетьман А. П. 

14.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Modalități conceptuale de 

dezvoltare a științei moderne», м. Бухарест, 

Румунія, 20 листопада 2020 р. 

ас. Копиця Є. М. 

15.  ХХ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених  «Юридична 

осінь 2020», он-лайн режим,  м. Харків, 23 

листопада 2020 р. 

проф. Гетьман А. П. 

16.  Міжнародна наукова конференція 

«Розвиток наукової думки 

постіндустріального суспільства: сучасний 

дискурс», м. Миколаїв, 13 грудня 2020 р. 

 

ас. Копиця Є. М. 

Всеукраїнські 

17.   

Медико-правовий форум, м. Харків, 6 

грудня 2019 р.  

 

доц. Соколова А. К. 

доц. Черкашина М. К. 

18.   

Круглий стіл «Оцінка впливу на довкілля 

видобувної галузі: кращі практики участі 

громадськості», м. Харків, 11 січня 2020 р. 

 

доц. Размєтаєв С. В. 

19.   

Науково-практична конференція «Правове 

регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації української держави», м. 

Одеса, 10–11 квітня 2020 р. 

 

доц. Шеховцов В. В. 

20.   

III Всеукраїнський екологічний форум для 

школярів, м. Харків, 18 травня 2020 р. 

 

доц. Размєтаєв С. В. 

21.  Науково-практичної конференції 

«Формування екологічної компетентності 

студентів під час навчальної практики», 

Харків, 20 травня 2020 р. 

доц. Размєтаєв С. В. 
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22.  

Науково-практична конференція 

«Актуальні правові проблеми земельних, 

аграрних та екологічних відносин в умовах 

сучасної земельної реформи», м. Харків, 22 

травня 2020 р. 

доц. Соколова А. К. 

проф. Гетьман А. П. 

доц. Размєтаєв С. В. 

доц. Анісімова Г. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

доц. Черкашина М. К. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

доц. Шеховцов В. В. 

ст. викл. Суєтнов Є. П. 

ас. Лозо О. В. 

ас. Копиця Є. М. 

ас. Задихайло Д. Д. 

23.   

Другі наукові читання пам’яті академіка   

В. К. Мамутова, м. Київ, 3 липня 2020 р. 

 

ас. Задихайло Д. Д. 

24.  Друга Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Євроінтеграція екологічної 

політики України», м. Одеса, 22 жовтня 

2020 р. 

 

ас. Туліна Е. Є. 

 

25.  ХХ Всеукраїнська наукова конференція з 

кримінології для студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Злочинці і жертви 

злочинів», он-лайн режим, м. Харків, 16 

листопада 2020 р. 

проф. Гетьман А. П. 

26.  Заочна  науково-практична конференція 

«Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери», м. 

Харків, 20 листопада  2020 року. 

ст. викл. Суєтнов Є. П. 

доц. Єрмолаєва Т. В. 

доц. Бредіхіна В. Л. 

ас. Копиця Є. М. 

Усь

ого 

всіх 

26 43 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Викладачі кафедри приймали участь у наступних зарубіжних 

конференціях: 

Доц. Соколова А. К. з 4 травня по 29 травня 2020 р. проходила 

міжнародне стажування «New and innovative teaching methods» у 

Малопольській школі державного управління на базі Економічного 

університету, м. Краків, Польща. 

Доц. Анісімова Г. В. з 20 січня по 28 лютого 2020 р. проходила 

науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи організації освітнього 

процесу для здобувачів юридичної освіти в Україні та країнах ЄС» за фахом 
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«Юридичні науки», Університет Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, 

Польща. 

Доц. Черкашина М. К. з 4 травня по 29 травня 2020 р. проходили 

міжнародне стажування «New and innovative teaching methods» у 

Малопольській школі державного управління на базі Економічного 

університету, м. Краків, Польща. 

Ас. Лозо О. В. приймала участь у: 

1. Conferenza scientifica e pratica internazionale «Impatto dell'innovazione 

sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati», 26 giugno 2020, Verona, Italia 

(Переклад: Міжнародна науково-практична конференція «Вплив інновацій на 

науку: фундаментальні та прикладні аспекти», 26 червня 2020 р., Верона, 

Італія). 

2. Сonférence scientifique et pratique international «Tendances  

scientifiques  de  la  recherche  fondamentale  et  appliqué», 30 octobre,  2020, 

Strasbourg,  République  française (Переклад: Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукові напрями фундаментальних та прикладних 

досліджень», 30 жовтня 2020 р. Страсбург, Французька Республіка). 

Ас. Копиця Є. М. приймала участь у: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Modalități 
conceptuale de dezvoltare a științei moderne», м. Бухарест, Румунія, 20 

листопада 2020 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Impatto 

dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati», м. Верона, Італія, 

26 липня 2020 р.  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Tendances  

scientifiques  de  la  recherche  fondamentale  et  appliqué», м. Страсбург, 

Франція, 30 жовтня 2020 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Global and Regional 

Aspects of Sustainable Development», м. Копенгаген, Данія, 26-28 жовтня   

2020 р.  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Experimental and 

theoretical research in modern science», м. Кишинев, Молдова, 16-18 листопада 

2020 р. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій: 1/3,3 друк. 

арк. 

Монографії, опубліковані за кордоном: 

1. Getman A. P. Content of human right to favorable environment in general 

international law. Problems of the Environmental Law Theory: collective 

monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, H. V. Anisimova, Y. A. Hetman, etc.; 

edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2020. P. 22-53. (особистий 

внесок – 1,3 друк. арк.). DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/22-
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53. (Назва укр.: Зміст права людини на сприятливе середовище в загальному 

міжнародному праві). 

2. Anisimova H. V. Impact of environmental law doctrine on the development 

of the state environmental police and laws. Problems of the Environmental Law 

Theory: collective monograph / V. Kostytsky, A. P. Getman, H. V. Anisimova, Y. 

A. Hetman, etc.; edited by Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2020. P. 

54-84. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-195-7/54-84 (особистий 

внесок - 2 друк. арк.). 

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників:  

Опубліковані підручники відсутні. 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників: 

Навчальні посібники відсутні. 

3.4. Кількість опублікованих статей – 58/33,58 друк. арк.  

з них: 

3.4.1. за кордоном – 18/10,61 друк. арк.: 

1. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. Ensuring 

the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in Ukraine and the 

European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). December, 

2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 

DOI: 10.36740/WLek201912216 (0,8 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Web of Science. 

2. A. K. Sokolova, E. Ie. Tulina. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (1,2 друк. арк.). Стаття 

проіндексована у Scopus. 

3. Соколова А. К. Обеспечение прав граждан в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. «Legea si 

viata» («Закон и жизнь»). 2020. № 4-5. С. 80-85 (0,5 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Законодавче забезпечення охорони й збереження 

рослинного світу в Україні: постановка проблеми. The scientific 

heritage. 2020. Т. 5. № 55(55). С.18-21(0,5 друк. арк.). 

5. Getman A. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,       

Hetman Y. A. Information security in modern society: Sociocultural aspects. 

Amazonia Investige.  2020.  Vol. 9.  № 25. Р.  6-14 (1 друк. арк., особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science.  

6. Getman A. P., Shchokin Y. V., Shestopal S. S. Content of human right to 

favorable environment in supply chain operations. International Journal of Supply 

Chain Management. 2019. Vol. 8. Iss. 6. P. 519-532 (особистий внесок автора 

– 0,54 друк. арк.). Стаття проіндексована у Scopus.  

7. Getman, A., Karasiuk, V., Hetman, Y. Ontologies as a Set to Describe 

Legal Information. In: V. Lytvyn et al. (Eds.): Proceedings of the 4th International 

Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 

2020). Vol. I: Main Conference. CEUR-WS, 2604, 1-11, 2020. P. 347-357. 

http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper26.pdf (особистий внесок автора – 0,4 друк. 

арк.). Стаття проіндексована у Scopus. 

http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
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8. Anisimova H. V. Public environmental interests: theoretical and legal 

research. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. No. 4–5. Pp. 292–299. 

URL: https://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/49/4-

5?start=10 DOI: 10.3233/EPL-190176 (1,5 друк. арк.).  Стаття 

проіндексована у Scopus. 

9. Анисимова А. В. Право природопользования в эколого-правовой 

доктрине: теоретико-прикладные аспекты. «Legea si viata» («Закон и 

Жизнь»). 2020. № 8–9. С. 49-54. (0,5 друк. арк.). 

10. Черкашина М.К. Понятие и признаки водной экосистемы как объекта 

экологических правоотношений. Legea si Viata. 2020. № 8-9. С. 95-101 (0,5 

друк. арк.). 

11. Черкашина М.К. Водні ресурси у стратегії сталого розвитку та 

національної безпеки України. The scientific heritage. Т. 5. № 55(55). С.21-26. 

(0,6 друк. арк.). 

12. Шеховцов В. В. Політико-правові та економічні реалії України як 

фактори впливу на розвиток фауністичного законодавства. Visegrad Journal 

on Human Rights. 2019. № 6. С. 219–225 (0,5 друк. арк.). 

13. Шеховцов В. В. Концептуализация эколого-геополитических 

параметров, определяющих развитие фаунистического законодательства 

Украины. Legea Si Viata. Ianuarie. 2020. С. 110–114 (0,5 друк. арк.). 

14. Шеховцов В. В. Особенности дикой фауны как объекта 

экологического права Украины. Legea Si Viata. 2020. Februarie. С. 95–99 (0,5 

друк. арк.). 

15. Шеховцов В. В. К вопросу о сущности права собственности 

Украинского народа на животный мир. Legea Si Viata. 2020. Martie. С. 74–78 

(0,5 друк. арк.). 

16. 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. (0,7 друк. арк.) Стаття проіндексована у 

Scopus.. 

17. Samoilenko, V., Kopytsia, I., Belevtseva, V., Skulysh, Y., Shumilo, O. 

Conceptual basis of national energy security against the backdrop of global 

challenges. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). P. 329-

343. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24) (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.) Стаття проіндексована у Scopus. 

18. Задихайло Д. Д., Рудік А. Р. Порівняльний аналіз правового 

забезпечення функціонування зеленої економіки у зарубіжних країнах. Slovak 

international scientific journal. 2020. № 46. С. 71-75 (особистий внесок автора 

– 0,27 друк. арк.). 

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

базах Scopus, Web of Science опубліковано 8 статей /5,74 друк. арк.: 

 

 

https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24)
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SCOPUS: 

1. Getman, A., Karasiuk, V., Hetman, Y. Ontologies as a Set to Describe 

Legal Information. In: V. Lytvyn et al. (Eds.): Proceedings of the 4th International 

Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 

2020). Vol. I: Main Conference. CEUR-WS, 2604, 1-11, 2020. P. 347-357. 

http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper26.pdf (особистий внесок автора – 0,4 друк. 

арк.). (Назва укр.: Онтології як набір для опису юридичної інформації). 

2. Getman A. P., Shchokin Y. V., Shestopal S. S. Content of human right 

to favorable environment in supply chain operations. International Journal of 

Supply Chain Management. 2019. Vol. 8. Iss. 6. P. 519-532 (особистий внесок 

автора – 0,54 друк. арк.) (Назва укр.: Зміст права людини на сприятливе 

навколишнє природне середовище в ланцюгах операцій поставок). 

3. A. K. Sokolova, E. Ie. Tulina. Legal Aspects of Invasive Alien Plant 

Species Regulation. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. Issue: 4/5. 

Pages: 300-305. DOI: 10.3233/EPL-190177 (1,2 друк. арк.).  

4. Anisimova H. V. Public environmental interests: theoretical and legal 

research. Environmental Policy and Law. 2019. Vol. 49. No. 4–5. Pp. 292–299. 

URL: https://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/49/4-

5?start=10 DOI: 10.3233/EPL-190176 (1,5 друк. арк.). 

5. Samoilenko, V., Kopytsia, I., Belevtseva, V., Skulysh, Y., Shumilo, O. 

Conceptual basis of national energy security against the backdrop of global 

challenges. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. № 10 (1). P. 329-

343. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(24) (особистий внесок автора – 0,3 

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. Vol. 73 (9 p. II) Р. 

2062–2067. DOI: 10.36740/WLek202009231 (0,7 друк. арк.). 

WEB OF SCIENCE: 

1. Getman A. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,       

Hetman Y. A. Information security in modern society: Sociocultural aspects. 

Amazonia Investige.  2020.  Vol. 9.  № 25. Р.  6-14 (1 друк. арк., особистий 

внесок автора – 0,3 друк. арк.). (Назва укр.: Інформаційна безпека в 

сучасному суспільстві: соціокультурні аспекти). 

2. Alla K. Sokolova, Tetyana В. Vilchyk, Maryna K. Cherkashyna. 

Ensuring the environmental rights as a prerequisite for the rights to health in 

Ukraine and the European Union. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). 

December, 2019.  Vol. 72.  Issue: 12 cz 2. Pages: 2489-2495. 

DOI: 10.36740/WLek201912216 (особистий внесок А. К. Соколової – 0,5 

друк. арк., особистий внесок Черкашиної М. К. – 0,3 друк. арк.). 

  

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus, 

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

36 статей, загальним обсягом –  22,2 друк. арк.: 

http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
http://search.proquest.com/openview/f7b5e4ebe770036b5274078ceab928e8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33885
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1. Соколова А. К. Обеспечение прав граждан в сфере 

природопользования и охраны окружающей природной среды. «Legea si 

viata» («Закон и жизнь»). 2020. № 4-5. С. 80-85 (0,5 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

2. Гетьман А. П. Академік В. Я. Тацій – фундатор збірника наукових 

праць «Проблеми законності».  Проблеми законності.  2020. Спец. вип. С. 14-

20 (0,25 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. Гетьман А. П., Лозо В. І. Правові засади захисту, збереження та 

поліпшення природних ресурсів у сьомій Екологічній програмі ЄС. 

Економічна теорія та право. 2020. № 1 (40). С. 98-113. DOI: 10/31359/2411-

5584-2020-40-1-98 (особистий внесок автора – 0,6 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша), Google 

Scholar та ін. 

4. Getman A. P. State and prospects of development of the science of 

environmental law of Ukraine in the context of European integration. Проблеми 

законності . 2020. Вип. 148. С. 107-119. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-

990x.148.19193 (0,5 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. 

5. Гетьман А. П., Яковюк І. В. Архітектура європейської безпеки 

наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ сторіччя. Проблеми законності. 

2020. Вип. 150. С. 8-32. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990x.150.209571 

(особистий внесок автора – 1 друк. арк.). Видання індексується в Google 

http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
https://doi.org/10.21564/2414-990x.150.209571
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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. 

6. Гетьман А., Анісімова Г. Теоретико-методологічні засади 

формування національної доктрини земельного права. Право України, 2020. 

№ 5. С. 29-42.  (1 друк. арк.). Журнал внесено до Міжнародної 

наукометричної бази даних «HeinOnline» (США),  «EBSCO Publishing, 

Inc.» (США), «Index Copernicus International» (Варшава, Польща), а 

також  до бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США), до бази даних 

періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) (США). 

7. Анисимова А. В. Право природопользования в эколого-правовой 

доктрине: теоретико-прикладные аспекты. «Legea si viata» («Закон и 

Жизнь»). 2020. № 8–9. С. 49-54. (0,5 друк. арк.).  Видання індексується у 

Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

8. 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. (1 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus 

International (Республика Польша). 

9. 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. Бредіхіна В. Л. Деякі теоретичні аспекти обмеження екологічних 

прав громадян в умовах реалізації концепції сталого розвитку. Юридичний 

вісник. 2020. № 2. С. 179–187. (0,7 друк. арк.). Видання індексується у Іndex 

Copernicus International (Республика Польша). 

11. Бредіхіна В. Л., Приходько В. Ю. Адаптація до зміни клімату як 

чинник забезпечення національної безпеки України. Журнал 

східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 22– 31. (особистий внесок автора – 

0,5 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

12. Бредіхіна В. Л., Васильчук Я. С. Сучасні проблеми правового 

регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 7. С. 213–217. (особистий внесок автора – 0, 4 друк. арк.). 
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Видання індексується у Іndex Copernicus International (Республика 

Польша). 

13. Черкашина М.К. Понятие и признаки водной экосистемы как объекта 

экологических правоотношений. Legea si Viata. 2020. № 8-9. С. 95-101 (0,5 

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

(Республика Польша). 

14. Шеховцов В. В. Трансформація релігійних світоглядів крізь призму 

філософських парадигм на шляху до гуманізації фауністичного 

законодавства. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського 

університету права ім. Короля Данила Галицького. Серія «Право». 2019. № 

8(20). С. 78–87 (0,5 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus 

International (Республика Польша), Google Scholar (США), Eurasian 

Scientific Journal Index (Казахстан), Vernadsky National Library of Ukraine 

(Україна), Directiry of Research Journals Indexing. 

15. Шеховцов В. В. Політико-правові та економічні реалії України як 

фактори впливу на розвиток фауністичного законодавства. Visegrad Journal 

on Human Rights. 2019. № 6. С. 219–225 (0,5 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

16. Шеховцов В. В. Концептуализация эколого-геополитических 

параметров, определяющих развитие фаунистического законодательства 

Украины. Legea Si Viata. Ianuarie. 2020. С. 110–114 (0,5 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

17. Шеховцов В. В. Особенности дикой фауны как объекта 

экологического права Украины. Legea Si Viata. 2020. Februarie. С. 95–99 (0,5 

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

(Республика Польша). 

18. Шеховцов В. В. К вопросу о сущности права собственности 

Украинского народа на животный мир. Legea Si Viata. 2020. Martie. С. 74–78 

(0,5 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

19. Шеховцов В. В. Теоретико-правове розуміння тваринного світу: 

сутність та співвідношення із суміжними поняттями. Проблеми законності. 

2020. № 148. С. 120–131(0,5 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. 
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20. Шеховцов В. В. Правове забезпечення публічних та приватних 

інтересів у фауністичному праві України в контексті права власності на 

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

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

(Республика Польша), BASE Білефельдського університету (Німеччина), 

РИНЦ (Російська Федерація). 

21. 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. 

арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International (Республика 

Польша), Google Scholar (США). 

22. Шеховцов В. В. Економіко-правовий складник механізму 

забезпечення ефективності фауністичного законодавства. Правова позиція. 

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

Copernicus International (Республика Польша). 

23. 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.). Видання індексується у Іndex 

Copernicus International (Республика Польша), Google Scholar (США), 

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна). 

24. 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.). Видання індексується у Іndex Copernicus 

International (Республика Польша). 

25. 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.). Видання індексується у Іndex Copernicus International (Республика 

Польша). 

26. 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.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

27. Шеховцов В. В. Правове регулювання реалізації моніторингової 

функції управління у сфері фауністичних правовідносин та шляхи його 

вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. C. 

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

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

28. Шеховцов В. В. Перспективи кодифікації фауністичного 

законодавства та формування його структури. Підприємництво, 

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

http://lsej.org.ua/4_2020/28.pdf
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індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша), 

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна). 

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

проблем реалізації права загального використання об’єктів тваринного світу. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 2. С. 78-85 (0,5 друк. арк.). 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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) (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. 

https://doi.org/10.21564/2414-990x.148.193603
https://doi.org/10.21564/2414-990x.149.201995
https://doi.org/10.21564/2414-990x.150.210381
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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. 

33. 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). 

34. Лозо О. В., Пілюшенко Д. Актуальні питання правового 

регулювання захисту тварин від жорстокого поводження. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 7. URL: 

http://www.lsej.org.ua/7_2020/59.pdf (особистий внесок автора – 0,45 друк. 

арк.) Видання індексується у Іndex Copernicus International (Республика 

Польша). 

35. Лозо О. В., Копиця Є. М. Актуальні питання розвитку органічного 

виробництва: еколого-правовий аспект. Екологічне право. 2020. № 1. С. 16-23 

(0,8 друк. арк.). Видання індексується у Іndex Copernicus International 

(Республика Польша). 

36. Туліна Е. Є. Особливості юридичної термінології об’єктів 

тваринного світу, що негативно впливають на довкілля. Проблеми 

законності. 2020. Вип. 148. С. 152–161. (0,8 друк. арк.). Видання 

індексується у Іndex Copernicus International (Республика Польша). 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus).  

32 цитування 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. 

4 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.  

1 цитування на наукову статтю: 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. 

7 цитувань на наукову статтю: Hanna V. Anisimova,  Serhii V. Hlibko, 

Nataliya Vnukova, Daria D. Hontar, Anna N. Liubchych. Risk-Oriented Approach 

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

15 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  

7 цитувань на наукову статтю: Getman A. P., Danilyan O. G., 

Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,  Hetman Y. A. Information security in modern 

society: Sociocultural aspects. Amazonia Investige.  2020.  Vol. 9.  № 25. Р.  6-14.  

 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих у 2020 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 

Монографії 

1. Anisimova H. V. Impact of 

environmental law 

doctrine on the 

development of the 

state environmental 

police and laws 

Problems of the 

Environmental Law 

Theory: collective 

monograph /  

V. Kostytsky,  

A. P. Getman,  

H. V. Anisimova,  

Y. A. Hetman, etc.; 

edited by Prof.  

V. Kostytsky. 

2020.  

P. 54-84. 

 

2. Getman A. P. Content of human 

right to favorable 

environment in 

general international 

law 

Problems of the 

Environmental Law 

Theory: collective 

monograph /  

V. Kostytsky,  

A. P. Getman,  

H. V. Anisimova,  

Y. A. Hetman, etc.; 

edited by Prof.  

V. Kostytsky. 

2020.  

P. 22-53. 

 

Статті 

3. A. K. Sokolova, 

E. Ie. Tulina 

 

Legal Aspects of 

Invasive Alien Plant 

Species Regulation 

 

Environmental 

Policy and Law 

2019. Vol. 49. 

No. 4–5 

Р. 300-305. 

4. Alla K. Sokolova, 

Tetyana В. Vilchyk, 

Maryna K. Cherkashyna 

Ensuring the 

environmental rights 

as a prerequisite for 

the rights to health in 

Wiadomości 

lekarskie 

2019.  Vol. 72.  

Iss. 12  

P. 2489-2495 

https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1447897
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Ukraine and the 

European Union 

5. Getman A. P.,  

Shchokin Y. V., 

Shestopal S. S. 

Content of human 

right to favorable 

environment in 

supply chain 

operations 

International Journal 

of Supply Chain 

Management 

2019. Vol. 8. 

Iss. 6.  

P. 519-532 

6. Anisimova 

H. V. 

Public environmental 

interests: theoretical 

and legal research 

 

Environmental 

Policy and Law 

2019. Vol. 49. 

No. 4–5.  

P. 292–299. 

 

7. Getman A. P., 

Danilyan O. G., 

Dzeban A. P., 

Kalinovsky Y. Y.,       

Hetman Y. A. 

Information security 

in modern society: 

Sociocultural aspects 

Amazonia Investige 2020.  Vol. 9.  

№ 25.  

Р.  6-14 

8. Getman A.,  

Karasiuk, V.,  

Hetman, Y. 

Ontologies as a Set to 

Describe Legal 

Information 

Proceedings of the 

4th International 

Conference on 

Computational 

Linguistics and 

Intelligent Systems 

2020. Vol. І.  

P. 347-357 

9. Samoilenko, V., 

Kopytsia, I.,  

Belevtseva, V.,  

Skulysh, Y.,  

Shumilo, O. 

Conceptual basis of 

national energy 

security against the 

backdrop of global 

challenges 

Journal of Security 

and Sustainability 

Issues 

2020. № 10 

(1).  

P. 329-343 

10. 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. Vol. 73 

(9 p. II)  

Р. 2062–2067 

11. Соколова А. К. Обеспечение прав 

граждан в сфере 

природопользования 

и охраны 

окружающей 

природной среды 

 

 

«Legea si Viаta» 

 

2020. № 4-5.  

С. 80-85. 

12. Черкашина М. К. Понятие и признаки 

водной экосистемы 

как объекта 

экологических 

правоотношений 

«Legea si Viаta» 

 

2020. № 8-9.  

С. 95-101. 

13. Анісімова Г. В. Право 

природопользования 

в эколого-правовой 

«Legea si Viаta» 

 

2020. № 8–9. 

С. 49-54 

http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2020/4-5/14.pdf
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доктрине: 

теоретико-

прикладные аспекты 

14. Шеховцов В. В. Концептуализация 

эколого-

геополитических 

параметров, 

определяющих 

развитие 

фаунистического 

законодательства 

Украины 

«Legea si Viаta» 

 

2020. № 1.  

С. 110-114. 

15. Шеховцов В. В. Особенности дикой 

фауны как объекта 

экологического 

права Украины 

«Legea si Viаta» 

 

2020. № 2.  

С. 95-99. 

16. Шеховцов В. В. К вопросу о 

сущности права 

собственности 

Украинского народа 

на животный мир 

«Legea si Viаta» 

 

2020. № 3.  

С. 74-78. 

17. Гетьман А. П., 

Анісімова Г. В. 

Теоретико-

методологічні 

засади формування 

національної 

доктрини 

земельного права 

Право  

України 

2020. № 5  

С. 29-42   

18. 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.  

С. 7-16 

19. Лозо О. В.,  

Копиця Є. М.  

Актуальні питання 

розвитку 

органічного 

виробництва: 

еколого-правовий 

аспект 

Екологічне право 2020. № 1.  

С. 16-23 

20. Суєтнов Є. П.  Екосистемний 

підхід як основа 

Рамкової конвенції 

про охорону та 

сталий розвиток 

Карпат 

Екологічне право 2020. № 1.  

С. 24-30 
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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 

94/44,06 1/3,3 58/33,58 35/7,18 - - - - 3 

 

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

жодної наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій.   

Всі викладачі кафедри мають публікації за звітній період. 

 

 

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, 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), Монреальським університетом (м. Монреаль, Канада). 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.  

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).  

Лекції, семінари для практичних працівників не проводились. 

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

роботи місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні 

дослідження, за якими підготовлено відповідні подання. 
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 Доц. Соколовою проводилося узагальнення практики застосування 

законодавства для підготовки наукових публікацій у наукових виданнях, які 

включені до Web of Science. 

 Доц. Анісімова Г. В. узагальнювала практику застосування 

законодавства та проведення інших соціологічних досліджень для підготовки 

наукових публікацій у виданнях Scopus та проведення власного 

монографічного дослідження. 

 Доц. Черкашиною М. К. проводилося узагальнення практики 

застосування законодавства для підготовки наукових публікацій у наукових 

виданнях, які включені до Web of Science. 

 Ас. Задихайлом Д. Д. проведено узагальнення практики застосування 

Харківським апеляційним господарським судом законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. 

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

та ін.:  

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

запит Харківської місцевої прокуратури № 6 (вих. № 04-25-2169вих19 від 

28.12.2019 р.) щодо відведення в оренду земель сільськогосподарського 

призначення державної власності для городництва – у співавторстві з 

Шульгою М. В. (№ 125-01-60 від 11.03.2020 р.). 

2. Проф. Гетьман А. П., доц. Размєтаєв С. В., ст. викл.          

Суєтнов Є. П. підготували 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 (№ 125-01-761 від 30.06.2020 р.). 

3.  Проф. Гетьман А. П. підготував науково-правовий висновок на запит 

Національного антикорупційного бюро України (вих. № 02-201/34684 від 

02.10.2020 р.) щодо оцінки матеріальних збитків у разі забудови земельних 

ділянок рекреаційного/оздоровчого призначення багатоквартирними 

житловими будинками – у співавторстві з   Шульгою  М. В., Лісовою Т. В. 

(№ 125-01-1559 від 30.10.2020 р.). 

4. Доц. Соколова А. К., доц. Бредіхіна В. Л. підготували роз’яснення на 

запит Начальника управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки М. О. Тіщенкової щодо порядку обчислення строків, 

визначених ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (вх. № 

125-01-430 від 05.03.2020 р.). 

 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. 
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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 досліджували найбільш важливі та актуальні проблеми 

щодо: 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; правового режиму об’єктів рослинного світу, 

занесених до Червоної книги України тощо. 

За звітній період кандидатські та докторські дисертації по кафедрі не 

захищалися. 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

Всі викладачі на кафедрі мають науковий ступінь.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертації.  

Доц. Анісімова Г. В., доц. Бредіхіна В. Л., доц. Єрмолаєва Т. В.,       

ст. викл. Суєтнов Є. П. надали рецензії на рукопис монографії                  

доц. Шеховцова В. В. «Перспективи формування та розвитку фауністичного 

законодавства України». 

Доц. Соколова А. К. підготувала: 

1. Висновок по дисертації Лісової Тетяни Вікторівни «Теоретичні 

проблеми правового забезпечення відновлення земель», поданій на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06  

«Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право» 

(у співавторстві). 

2. Висновок по дисертації Чепака Антона Олександровича «Правові 

засади використання та охорони водопокритих земельних ділянок для 

риборозведення», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата 
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юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право, аграрне право, 

екологічне право, природоресурсне право» (у співавторстві). 

3. Висновок по дисертації Малохліб Олени Сергіївни «Правові засади 

використання земельних ділянок для житлового будівництва», поданій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

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

природоресурсне право» (у співавторстві). 

Доц. Соколова А. К. опонувала дисертацію Мироненка Ігоря 

Віталійовича на тему «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні 

засади правового регулювання земельних сусідських відносин», поданій на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право». 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські: 

Докторські: 

1. Відгук на автореферат дисертації Мироненка Ігоря Віталійовича на 

тему: «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового 

регулювання земельних сусідських відносин», поданій на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне    

право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»                          

(проф. Гетьман А. П.). 

2. Відгук на автореферат дисертації Мироненка Ігоря Віталійовича на 

тему: «Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового 

регулювання земельних сусідських відносин», поданій на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне    

право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»                          

(доц. Анісімова Г. В.).  

3. Відгук на автореферат дисертації Дейнеги Марини Андріївни на 

тему: «Предмет і система природоресурсного права», поданій на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 

«Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» 

(доц. Анісімова Г. В.). 

 

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. 

 Всебічне висвітлення проблем по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не здійснювалось. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків 
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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 юридичних 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.         

Размєтаєва С. В., доц. Бредіхіної В. Л., доц. Єрмолаєвої Т. В., доц. 

Черкашиної М. К., доц.  Шеховцова В. В., доц. Донець О. В., ас. Лозо О. В., 

ас. Копиці Є. М., ас. Туліної Е. Є., ас. Задихайла Д. Д. 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. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць 59/12,3 друк. арк.: 

Під керівництвом доц. Соколової А. К – 1 стаття, 2 тез / 1 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Анісімової Г. В. – 9 тез / 1,8 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Размєтаєва С. В. –2 тез / 0,2 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Черкашиної М. К. – 10 тез / 2 друк. арк. 

Під керівництвом доц. Суєтнова Є. П. – 4 тези / 0,8 друк. арк. 

Під керівництвом. ас. Копиці Є. М. – 30 тез / 6 друк. арк. 
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Під керівництвом. ас. Туліної Е. Є. – 1 стаття / 0,5 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами 14 одиниць/ 5,9 друк. арк.: 

у співавторстві з доц. Черкашиною М. К. – 1 тези / 0,1 друк. арк.; 

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

у співавторстві з ст. викл. Суєтновим Є. П. – 1 стаття / 0,7 друк. арк.; 

у співавторстві з ас. Задихайлом Д. Д. – 4 статті / 2 друк. арк.; 

у співавторстві з доц. Бредіхіною В. Л. – 3 статті / 1,5 друк. арк.;  

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

у співавторстві з ас. Копицею Є. М. – 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 «Проблеми 

законності». 

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»; редакційної колегії 

науково-практичного журналу «Право. Людина. Довкілля» («Law. Human. 

Environment»); редакційної колегії науково-практичного журналу 

«Екологічне право України». 

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

екологічного журналу «Екологічний вісник України» та членом редакційної 

колегії реферативного журналу «Екологія». 

Ст. викл. Суєтнов Є. П. є членом редакційної колегії «Проблеми 

законності». 

Ас. Копиця Є. М. член редакційної колегії міжнародного журналу 

Grassroot Journal of Natural Resources. 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ 

НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 
 

 

Доц. Соколова А. К. нагороджена Подякою від Харківської обласної 

організації Союзу юристів України з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року 

День юриста. 

Проф. Гетьман А. П. нагороджений Почесною грамотою Союзу 

юристів України. 

Доц. Черкашина М. К. нагороджена Подякою від Харківської 

обласної організації Союзу юристів України з нагоди святкування 8 жовтня 

2020 року День юриста. 

Доц. Суєтнов Є. П. нагороджений Подякою від Харківської обласної 

організації Союзу юристів України з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року 

День юриста. 

 

 

Звіт кафедри екологічного права з науково-дослідної роботи за 2020 рік 

обговорено та затверджено на засіданні кафедри екологічного права, 

протокол № 7 від 7 грудня 2020 р. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри екологічного права 

Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого       А. К. Соколова 
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