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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 

 

1. Єрмолаєва Тетяна Вікторівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент  

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

«Питання адаптації українського законодавства до вимог ЄС, щодо 

використання об’єктів тваринного світу» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті: 4 (2 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 2 (0,6 друк. арк.)  

Всього: 2,6 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. Єрмолаєва Т. В. Питання адаптації законодавства щодо спеціального 

використання  об’єктів тваринного світу (шляхом здійснення полювання) до 

вимог Європейського Союзу. Нове українське право. 2021. № 3. С.49-56. DOI: 

http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/22 (0,6 друк. арк.). 

2. Tetiana Yermolaieva, Plyokhova Anastasia. Aspects of the Environmental 

Rights Protection. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. № 3 (11). Р. 198-

204. DOI: http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627910021.pdf 

(особистий внесок автора – 0,8 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus, Web of Science. 
3. Єрмолаєва Т. В., Правник С. О. Максимова Є. Сучасні проблеми 

правового регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. С. 282-286. (особистий внесок автора – 

0,2 друк. арк.). 
4. Єрмолаєва Т. В., Шеховцов В. В. Теоретико-практичні проблеми 

раціонального використання водних біоресурсів як об’єктів тваринного в 

умовах забезпечення сталого розвитку України. Правова держава. 2021. № 

44. С. 110-116 (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Єрмолаєва Т. В. Адаптація національного законодавства до стандартів 

ЄС у сфері охорони тваринного світу. Актуальні питання стратегії 

державної екологічної політики України на період до 2030 року: матер. 

«круглого столу» (21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. В. 

Шульги. Харків : Право, 2021. С.186-190 (0,3 друк. арк.). 

 2. Єрмолаєва Т. В. Деякі питання відшкодування майнової екологічної 

шкоди. Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор 

удосконалення: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 

http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/22
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627910021.pdf


присвяченій 25-й річниці Конституції України (м. Київ, 22 червня 2021 р.). 

Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. С.194-197 (0,3 

друк. арк.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Глобалізаційний вимір сучасної цивілізації в контексті демографічного 

росту населення та зростання потреб людини у продовольчій і харчовій 

безпеці, зокрема за допомогою експлуатації природних багатств, обумовлює 

інтенсивне використання людиною водних біоресурсів, які здатні 

забезпечити широкий діапазон товарів та послуг, що мають економічне 

значення не лише для України, але й для інших країн, з якими наша держава 

має міцні політико-економічні зв’язки.  

Водночас, тенденції до перманентного зростання антропогенного 

навантаження на водні об’єкти сприяють погіршенню їх екологічного стану, 

що суттєво впливає на показники кількісно-якісної характеристики запасів 

водних біоресурсів. 

Така контраверсія між цілями підвищення економічного потенціалу 

держави й необхідністю створення сприятливого та безпечного 

навколишнього природного середовища, як важливого фактору забезпечення 

існування не тільки сучасного, але й майбутнього покоління, призводить до 

неминучості перегляду існуючої парадигми використання водних біоресурсів 

як складової частини тваринного світу в площині забезпечення сталого 

розвитку держави. 

 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. 



       Провадилося узагальнення практики застосування законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища Державною екологічною 

інспекцією у Харківській області (за I та частково ІІ  півріччя 2021 року). 

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: 2 

1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-й 

річниці Конституції України «Взаємодія громадянського суспільства, особи і 

держави: вектор удосконалення», м. Київ, 22 червня 2021р.  

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

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

Всеукраїнські: 1 

  1.  Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

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

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.  Єрмолаєва Т. В. Питання адаптації законодавства щодо 

спеціального використання  об’єктів тваринного світу (шляхом здійснення 

полювання) до вимог Європейського Союзу. Нове українське право. 2021. № 

3. С.49-56. DOI: http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/22 

(0,6 друк. арк.). 
2. Tetiana Yermolaieva, Plyokhova Anastasia. Aspects of the Environmental 

Rights Protection. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. № 3 (11). Р. 198-

204. DOI: http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627910021.pdf 

http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/22
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627910021.pdf


(особистий внесок автора – 0,8 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus, Web of Science. 
3. Єрмолаєва Т. В., Правник С. О. Максимова Є. Сучасні проблеми 

правового регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. С. 282-286. (особистий внесок автора – 

0,2 друк. арк.). 
4.  Єрмолаєва Т. В., Шеховцов В. В. Теоретико-практичні проблеми 

раціонального використання водних біоресурсів як об’єктів тваринного в 

умовах забезпечення сталого розвитку України. Правова держава. 2021. № 

44. С. 110-116 (особистий внесок автора – 0,4 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1.  Єрмолаєва Т. В. Адаптація національного законодавства до 

стандартів ЄС у сфері охорони тваринного світу. Актуальні питання 

стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: 

матер. «круглого столу» (21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана та М. 

В. Шульги. Харків : Право, 2021. С.186-190 (0,3 друк. арк.). 

2.  Єрмолаєва Т. В. Деякі питання відшкодування майнової екологічної 

шкоди. Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор 

удосконалення: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченій 25-й річниці Конституції України (м. Київ, 22 червня 2021 р.). 

Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. С.194-197 (0,3 

друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science: 

1. Tetiana Yermolaieva, Plyokhova Anastasia. Aspects of the Environmental 

Rights Protection. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. № 3 (11). Р. 198-

204. DOI: http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627910021.pdf 

(особистий внесок автора – 0,8 друк. арк.). Стаття проіндексована у 

Scopus, Web of Science. 

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

наукометричних базах.  
1.  Єрмолаєва Т. В., Правник С. О. Максимова Є. Сучасні проблеми 

правового регулювання видобування бурштину. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. С. 282-286. (особистий внесок автора – 

0,2 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 був. 

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

докторські, окремо кандидатські. 

http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627910021.pdf


 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 з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

     Відзнаки та нагороди у звітному році не отримувала. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

Звіт склала                                                                          Єрмолаєва Т. В. 
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