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«Проблеми правового регулювання використання та охорони водних 

ресурсів України» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті:  2 (0,75  друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 6 (1,08 друк. арк.). 

Всього: 1,83 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Наукові статті:  

1. Sokolova A, Cherkashyna M. The Legal Regulation of the Use of Natural 

Healing Resources: The Theory and Practice of Disputes Resolution. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 2 (10). P. 144–163. DOI: 10.33327/AJEE-18- 

4.2-n000065 (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus та Web of Science. 

2. Троцька М., Черкашина М. Правове регулювання інвентаризації 

природних ресурсів як об’єктів права комунальної власності. The scientific 

heritage. 2021. Т. 5. № 72(72). С. 33-37 (особистий внесок – 0,25 друк. арк.). 

  Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К., Черкашина М. К. Використання технологій 

дистанційного навчання студентів при викладанні правових дисциплін. 

Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific 

papers «ΛΟЃOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 5), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European 

Scientific Platform. 11 грудня 2020 р. P. 62-66. DOI: 10.36074/11.12.2020.v5.20 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407 (особистий 

внесок – 0,17 друк. арк.). 

2. Черкашина М. К. Екосистемний підхід у водному законодавстві 

України. Теорія та практика сучасної юриспруденції: зб. матер. науково-

практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2020 р.). 2020. Т. 2. С. 127-129 

(0,17 друк. арк.). 

3. Черкашина М. К. Щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом  у сфері водних правовідносин. Аграрне, земельне, 

екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та 

перспективи розвитку в Україні: зб. матер. Всеукр. дистанційної науково-

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407


практичної конференції (до 10-річчя створення однойменних кафедр) (м. 

Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М. І. Іншина, за редакцією проф. 

В. В. Носіка, доц. Т. Г. Ковальчук, ас. М. Б. Мельник. Київ : Освіта України, 

2021. С. 303-307 (0,2 друк. арк.). 

4. Соколова А. К., Черкашина М. К. Стале природокористування в 

Україні: правове забезпечення. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року: матер. круглого столу 

(м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги; 

М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: 

Право, 2021. С. 127-130 (особистий внесок – 0,17 друк. арк.). 

5. Соколова А. К., Черкашина М. К. Право на використання природних 

ресурсів як головна умова реалізації права людини на охорону здоров’я у 

контексті концепції сталого розвитку. П’яте зібрання фахівців споріднених 

кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного 

права та альтернативної  енергетики: матер. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса 

– смт. Затока, 10-13 червня 2021 р.) / відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 95-99 (особистий 

внесок –  0,17 друк. арк.). 

6. Соколова А. К., Черкашина М. К. Правові аспекти використання 

природних ресурсів з оздоровчою та рекреаційною метою в Україні. 

Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних 

відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні 

технології: зб. матер. Всеукр. науково-практичної конференції (до 30-річчя 

Земельного кодексу України) (м. Київ, 12 листопада 2021 р.). 2021. С. 84-89 

(особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Екосистемний підхід у водному законодавстві необхідний для цілей 

встановлення і збереження гідрологічного балансу, а також для забезпечення 

природного розвитку, збереження і відновлення унікальних і типових водних 

об’єктів, оптимізації режимів водовідведення та водоспоживання. Для 

реалізації екосистемного підходу запропоновано розробити та затвердити 

Стратегію водної політики держави (Водну стратегію). Вона повинна 

закріпити базові принципи державної політики у галузі використання та 

охорони водних об’єктів, передбачити прийняття і реалізацію управлінських 

рішень по збереженню водних екосистем, що забезпечують найбільший 

соціальний та економічний ефект, а також створити умови для ефективної 

взаємодії учасників водних відносин. Законодавчі норми за багатьма 

аспектами водних відносин повинні встановлюватися, виходячи із сутності 

понять  «водний об’єкт» та «водна екосистема». Поняття водної екосистеми в 

національному водному законодавстві досі не визначено, що створює певні 

проблеми для віднесення водних екосистем до існуючих правових категорій. 

Отже, вважаємо за необхідне закріпити поняття «водна екологічна система» 

у Водному кодексі України. 



Сформоване в останнє десятиріччя становище у сфері управління 

водними ресурсами в Україні та світі вимагає поновлення базового 

нормативного акту у сфері регулювання водних відносин – Водного кодексу 

України (ВК). В цілому це обумовлено необхідністю створення більш 

досконалої правової бази у сфері управління водними ресурсами в державі. 

Доцільність прийняття нової редакції ВК України обумовлюється, зокрема, 

обставиною, що основний зміст Закону не зазнав принципових змін з 

моменту його прийняття (1995), нормативний акт містить застарілі норми, 

протиріччя, тощо, які неможливо усунути шляхом внесення змін, тому 

потрібен новий законодавчий акт. 

Водний кодекс України потребує закріплення положень, які б 

встановлювали обов’язковість регламентації того, яка саме частина 

властивостей водного об’єкта забезпечує середоутворювальну функцію 

водних об’єктів, а яка частина цих властивостей може бути використана у 

господарських інтересах. Зокрема, своєчасне визначення допустимих 

антропогенних навантажень на водні об’єкти забезпечує екологічно безпечне, 

а в економічному сенсі рентабельне водокористування. Необхідним також 

вбачається законодавче обмеження або заборона на скид забруднюючих 

речовин у випадках, коли властивість самоочищення водного об’єкта 

вичерпана. Повинні бути введені правові та економічні засади відновлення 

водних об’єктів; законодавча норма про економічне стимулювання 

господарюючих суб’єктів-водокористувачів, які здійснюють перехід на 

екологічні технології та техніку, що не порушують властивість водних 

об’єктів на самоочищення та самовідновлення; норми про диференціацію 

розміру ставок плати за водокористування,  водоспоживання, водовідведення 

в залежності від ступеня їх впливу на водні об’єкти тощо.  

Досліджуються еколого-правові аспекти використання природних 

лікувальних ресурсів в Україні, Європейському Союзі та інших країнах. 

Встановлено, що природні ресурси мають численні функції, але однією з 

найважливіших є можливість їх використання в якості засобу збереження або 

підтримки здоров’я людини. Природні лікувальні ресурси мають особливий 

правовий статус, обумовлений своїми природними властивостями, а саме 

здатністю впливати на поліпшення здоров’я людини. Суспільні відносини, 

що виникають з приводу використання та охорони природних лікувальних 

ресурсів підлягають правовому регулюванню та присвячені виявленню та 

обліку  природних лікувальних ресурсів, забезпеченню їх раціонального 

видобутку,  використанню і охороні з метою створення сприятливих умов  

для  лікування,  профілактики  захворювань  та відпочинку людей. 

Досліджено право на використання природних ресурсів як головної 

умови реалізації права людини на охорону здоров’я у концепції сталого 

розвитку. Обгрунтовано, що природні ресурси здійснюють вплив на здоров’я 

людини, і не тільки тому, що вони є частиною навколишнього середовища, в 

якому знаходиться людина, і яке повинно бути безпечним, але й виходячи з 

того, що природні ресурси можуть бути використані людиною безпосередньо 

в якості засобу збереження або підтримання свого здоров’я шляхом реалізації 



права природокористування. А забезпечення цього права, визначеного в 

системі екологічних прав, є необхідною передумовою реалізації права 

людини і громадянина на охорону здоров’я.  

Досліджуючи правові аспекти використання природних ресурсів з 

оздоровчою та рекреаційною метою, пропонується внести до Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» відповідний 

спеціальний Розділ, в якому передбачити поняття, ознаки, переліки 

природних оздоровчих та рекреаційних ресурсів, а також основні екологічні 

вимоги щодо їх використання, охорони, збереження та відтворення.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

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

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України не проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводилася. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

  Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 



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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

дату та місце проведення). 

 Міжнародні: 3 

1. IWRA’s (International Water Resources Association) Webinar «The 

Nexus of Law and Water: Recent developments in the rights of nature and 

ecocide» (7 September 2021 Online) https://www.iwra.org/webinar-nexus-of-law-

and-water/   

2. V Харківський міжнародний форум 20-24 вересня 2021 р. 

Панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

3. Second International UNESCO Conference on transboundary aquifers 

ISARM II «Challenges and the way forward» (Paris, France 6-9 December 2021 

Online) https://en.unesco.org/conference/isarm2021  

https://en.unesco.org/sites/default/files/isarm2021-second-announcement-

final_0.pdf 

Всеукраїнські: 7 

1. Науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків, 20 грудня 2020 р. 

2. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція 

«Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: до 10-річчя 

створення однойменних кафедр, м. Київ, 12 березня 2021 р. 

3. Онлайн вебінар на тему: «Право: можливості професійної 

реалізації» від 15.04.2021 р. Організатор: відділення АПУ в Івано-

Франківської області спільно з навчально-науковим юридичним інститутом 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Вебінар організований з метою популяризації юридичної професії та 

визначення, як юридична професія допомагає в розвитку особистості. 

https://uba.ua/ukr/news/8422/ 

4. Онлайн семінар «Аналізуємо звіт про перевірку на плагіат» від 

22.04.2021 р. Організатор: Ініціатива академічної доброчесності та якості 

освіти – Academic IQ та Unicheck Україна. 

5. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» (м. Харків, 21 травня 2021 р. 

6. Всеукраїнська наукова конференція «П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної  енергетики», м. Одеса – смт. 

Затока, 10-13 червня 2021 р. 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективність 

регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для 

сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології (до 30-

річчя Земельного кодексу України)», м. Київ, 12 листопада 2021 р. 

https://www.iwra.org/webinar-nexus-of-law-and-water/
https://www.iwra.org/webinar-nexus-of-law-and-water/
https://en.unesco.org/conference/isarm2021
https://en.unesco.org/sites/default/files/isarm2021-second-announcement-final_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/isarm2021-second-announcement-final_0.pdf
https://uba.ua/ukr/news/8422/


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

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті:  

1. Sokolova A, Cherkashyna M. The Legal Regulation of the Use of Natural 

Healing Resources: The Theory and Practice of Disputes Resolution. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 2 (10). P. 144–163. DOI: 10.33327/AJEE-18- 

4.2-n000065 (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus та Web of Science. 

2. Троцька М., Черкашина М. Правове регулювання інвентаризації 

природних ресурсів як об’єктів права комунальної власності. The scientific 

heritage. 2021. Т. 5. № 72(72). С. 33-37 (особистий внесок – 0,25 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К., Черкашина М. К. Використання технологій 

дистанційного навчання студентів при викладанні правових дисциплін. 

Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific 

papers «ΛΟЃOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Vol. 5), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European 

Scientific Platform. 11 грудня 2020 р. P. 62-66. DOI: 10.36074/11.12.2020.v5.20 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407 (особистий 

внесок – 0,17 друк. арк.). 

2. Черкашина М. К. Екосистемний підхід у водному законодавстві 

України. Теорія та практика сучасної юриспруденції: зб. матер. науково-

практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2020 р.). 2020. Т. 2. С. 127-129 

(0,17 друк. арк.). 

3. Черкашина М. К. Щодо реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною і Європейським Союзом  у сфері водних правовідносин. Аграрне, 

земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: 

здобутки та перспективи розвитку в Україні: зб. матер. Всеукр. 

дистанційної науково-практичної конференції (до 10-річчя створення 

однойменних кафедр) (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М. І. 

Іншина, за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Т. Г. Ковальчук, ас. М. Б. 

Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 303-307 (0,2 друк. арк.). 

4. Соколова А. К., Черкашина М. К. Стале природокористування в 

Україні: правове забезпечення. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року: матер. круглого столу 

(м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги; 

М-во освіти і науки; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. та аграр. права. Харків: 

Право, 2021. С. 127-130 (особистий внесок – 0,17 друк. арк.). 

5. Соколова А. К., Черкашина М. К. Право на використання 

природних ресурсів як головна умова реалізації права людини на охорону 

здоров’я у контексті концепції сталого розвитку. П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної  енергетики: матер. Всеукр. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/11.12.2020/407


наук. конф. (м. Одеса – смт. Затока, 10-13 червня 2021 р.) / відп. ред. Т. Є. 

Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 

95-99 (особистий внесок –  0,17 друк. арк.). 

6. Соколова А. К., Черкашина М. К. Правові аспекти використання 

природних ресурсів з оздоровчою та рекреаційною метою в Україні. 

Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних 

відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні 

технології: зб. матер. Всеукр. науково-практичної конференції (до 30-річчя 

Земельного кодексу України) (м. Київ, 12 листопада 2021 р.). 2021. С.  84-89 

(особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Sokolova A, Cherkashyna M. The Legal Regulation of the Use of Natural 

Healing Resources: The Theory and Practice of Disputes Resolution. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 2 (10). P. 144–163. DOI: 10.33327/AJEE-18- 

4.2-n000065 (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus та Web of Science. 

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

наукометричних базах.  

 1. Троцька М., Черкашина М. Правове регулювання інвентаризації 

природних ресурсів як об’єктів права комунальної власності. The scientific 

heritage. 2021. Т. 5. № 72 (72). С. 33-37 (особистий внесок – 0,25 друк. арк.). 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

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

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад.    

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не була. 

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

докторські, окремо кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Багай Н. О. на тему «Теоретико-

методологічні засади розвитку аграрного законодавства України в умовах 

євроінтеграції», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне право». 

2. Рецензування рукопису дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії асп. Пльохової А. Ю. на тему «Правове забезпечення екологічної 

безпеки при видобуванні вугілля». 

3. Рецензування рукопису дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії здобувачки Махно Н. В.  на тему: «Правовий режим використання 

та охорони водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних». 

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

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

http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html


15. Співробітництво з закордонними організаціями. Співробітництво з 

закордонними організаціями не здійснювалось. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  Участь 

у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України з 

нагоди святкування 8 березня 2021 року – Міжнародного жіночого дня.  

Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України з 

нагоди святкування 8 жовтня 2021 року – Дня юриста.  

  

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

 

Звіт склала                                                                  М. К. Черкашина 
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