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(відновлення) природних ресурсів та комплексів (1,5 друк. арк.)  

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

Наукові статті – 2 (2,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 5 (1,4 друк. арк.).  

Всього: 3,9 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. Hasrat Arjjumend, Konstantia Koutouki, Olga Donets Advantages of Using 

the Biofertilizers in Ukrainian Agroecosystems. Eurasian Journal of Agricultural 

Research. 2020, Vol. 4. Issue 2. P. 92-123. URL: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/ejar/issue/58112/801683 ISSN: 2636-8226 

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

2. Donets O. Instituting Principle for the reproduction (restoration) of natural 

resources and complexes in the Context of Ensuring and Protecting Fundamental 

Human Rights. Access to Justice in Eastern Europe.  2021. № 4 (12). Р. 62–89. 

DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-a000085 (2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Донець О. В. Принцип правового забезпечення екосистемного підходу 

до відтворення (відновлення) природних ресурсів та комплексів в системі 

принципів екологічного права. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право 

та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в 

Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. 

конф. до 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 

р.) / за заг. Ред. проф. М. І. Іншина, за ред. проф. В. В. Носіка, доц. Т. Г. 

Ковальчук, ас. М. Б. Мельник. Київ: Освіта України, 2021. С. 210-213 (0,3 

друк. арк.). 

2. Донець О. В. Формування інституту відтворення (відновлення) 

природних ресурсів та комплексів як умова перетворення України на 

екологічну державу. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: 

тези доповідей за матеріал. ІІ Всеукр. Наукк.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 

квітня 2021 року). Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021 С. 56-59 (0,2 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екологізація вищої освіти як складова 

національної політики: міфи чи реальність. Актуальні питання стратегії 

https://dergipark.org.tr/en/pub/ejar/issue/58112/801683
https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-a000085


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. 25-32 (0,3 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасні тенденції та проблеми 

реформування вищої юридичної освіти в Україні. Актуальні питання 

реформування правової системи: зб. матеріалів XVIII Міжнар. наук.-практ. 

конф., Луцьк, 04-05 червня 2021 р., Луцьк : «Завжди Поруч», 2021. С. 20-24 

(0,3 друк. арк.). 

5. Донець О. В. Реформування системи державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного середовища: виклики сьогодення. 

П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, 

земельного, екологічного, природороесурсного права та альтернативної 

енергетики : матер. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 10-13 червня 2021 р.) відп. 

ред. Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. 

С. 145-151 (0,3 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Відповідно до ст. 1 Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року: 

Повернення природи у наше життя «втрата біорізноманіття і колапс 

екосистеми – одна з найсерйозніших загроз, з якими зіткнеться людство в 

наступному десятилітті, а захист і відновлення біорізноманіття та добре 

функціонуючих екосистем є ключем до підвищення нашої стійкості і 

запобігання виникненню і поширенню хвороб в майбутньому. Задля мети 

виведення біорізноманіття на шлях відновлення до 2030 року необхідно 

посилити захист і відновлення природи, що в свою чергу викликає 

необхідність розробки, прийняття та впровадження абсолютно нових 

підходів до правового регулювання суспільних відносин, спрямованих на 

відтворення (відновлення) природних ресурсів та комплексів, основу яких 

сформує система відповідних екологічних принципів, оскільки останні 

виступають орієнтиром як правотворчої, так і правозастосовчої діяльності; 

забезпечують одноманітність розвитку та функціонування еколого-правової 

системи. 

Розроблення та юридичне закріплення принципів відтворення 

(відновлення) природних ресурсів та комплексів стане, з одного боку, 

запорукою досягнення цілей сталого розвитку, а з іншого – основою не 

тільки для забезпечення перманентного економічного розвитку в умовах 

максимального збереження та відтворення довкілля і його компонентів, а і 

для формування можливості повернення до здорового та безпечного для 

життя та здоров’я довкілля. Крім того, принципи відтворення (відновлення) 

природних ресурсів та комплексів є складовою забезпечення та захисту 

фундаментальних прав людини, особливо це стосується права на життя та 

права на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Серед таких принципів 

особливої уваги заслуговує принцип правового забезпечення екосистемного 

підходу до відтворення (відновлення) природних ресурсів та комплексів, 



впровадження якого в національне правове поле повинно стати орієнтиром 

для законотворчої діяльності, а отже наддасть поштовх для створення дієвого 

механізму правового регулювання в сфері відновлення довкілля. 

Становлення й формування принципу правового забезпечення екосистемного 

підходу до відтворення (відновлення) природних ресурсів та комплексів 

відбувається з урахуванням природно-правових принципів, а сам принцип 

суттєво впливає на формування державної екологічної політики. Такий 

принцип, знаходячись у тісному зв'язку з іншими принципами екологічного 

права, в той же час має відносно самостійне значення, обумовлене 

специфікою певної сфери суспільних відносин, екологічними факторами. По-

третє, даний принцип є основою для виокремлення окремих норм в єдиний 

інститут екологічного права – відтворення (відновлення) природних ресурсів 

та комплексів за рахунок того, що суспільні відносини в означеній сфері вже 

є сформованими. 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. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

не приймалася. 

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. 

Участь у  рецензуванні (підготовці експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів не приймалася. 

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. 

Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не проводилося.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 



 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

  Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян не здійснювалася. 

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: 2  

1. V Харківський міжнародний форум, м. Харків, 20-24 вересня 2021 

р., панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

2. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи», м. Луцьк, 4-5 червня 2021 р. 

Всеукраїнські: 4 

1. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція до 10-

річчя створення однойменних кафедр  «Аграрне, земельне, екологічне, 

трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи 

розвитку в Україні», м. Київ, 12 березня 2021 р. 

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворчі 

процеси в Україні: реалії сьогодення», м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 р.  

3. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

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

4. Всеукраїнська наукова конференція «П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природороесурсного права та альтернативної енергетики», м. Одеса, 10-13 

червня 2021 р. 

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

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

друкованих аркушів. 
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Using the Biofertilizers in Ukrainian Agroecosystems. Eurasian Journal of 

Agricultural Research. 2020, Vol. 4. Issue 2. P. 92-123. URL: 

https://dergipark.org.tr/en/pub/ejar/issue/58112/801683 ISSN: 2636-8226 

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

https://dergipark.org.tr/en/pub/ejar/issue/58112/801683
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системі принципів екологічного права. Аграрне, земельне, екологічне, 

трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи 

розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної 

наук.-практ. конф. до 10-річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 

березня 2021 р.) / за заг. Ред. проф. М. І. Іншина, за ред. проф. В. В. Носіка, 

доц. Т. Г. Ковальчук, ас. М. Б. Мельник. Київ: Освіта України, 2021. С. 210-

213 (0,3 друк. арк.). 

2. Донець О. В. Формування інституту відтворення (відновлення) 

природних ресурсів та комплексів як умова перетворення України на 

екологічну державу. Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: 

тези доповідей за матеріал. ІІ Всеукр. Наукк.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 

квітня 2021 року). Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021 С. 56-59 (0,2 друк. арк.). 

3. Анісімова Г. В., Донець О. В. Екологізація вищої освіти як складова 

національної політики: міфи чи реальність. 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. 25-32 (0,3 друк. арк.). 

4. Анісімова Г. В., Донець О. В. Сучасні тенденції та проблеми 

реформування вищої юридичної освіти в Україні. Актуальні питання 

реформування правової системи: зб. матеріалів XVIII Міжнар. наук.-практ. 

конф., Луцьк, 04-05 червня 2021 р., Луцьк : «Завжди Поруч», 2021. С. 20-24 

(0,3 друк. арк.). 

5. Донець О. В. Реформування системи державного нагляду (контролю) 

у сфері охорони навколишнього природного середовища: виклики 

сьогодення. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем 

аграрного, земельного, екологічного, природороесурсного права та 

альтернативної енергетики : матер. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 10-13 

червня 2021 р.) відп. ред. Т. Є. Харитонова, Х. А. Григор’єва. Одеса : Вид. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
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Fundamental Human Rights. Access to Justice in Eastern Europe.  2021. № 4 (12). 

Р. 62–89. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-a000085 (2 друк. арк.).  

Стаття проіндексована у Scopus, Web of Science. 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-a000085
https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.4-a000085


 

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

наукометричних базах.  

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

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

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

докторські, окремо кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Карпінської Наталії 

Володимирівни на тему «Концептуально-правові засади застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів у сільському господарстві України в 

контексті вимог СОТ та ЄС», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право» (у співавторстві з доц. 

Анісімовою Г. В.). 

2. Рецензування рукопису дисертації на здобуття ступеня доктора 

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

безпеки при видобуванні вугілля». 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво Dr. Hasrat Arjjumend (Доктором Хазратом 

Арджументом, постдокторантом програми Mitacs Elevate), юридичний 

факультет, Монреальський університет, Монреаль/Канада. 

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. 

Нагороди чи відзнаки не отримувала. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5  від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

Звіт склав                                                               О. В. Донець 
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