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КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 

 

1. Лозо Олена Вячеславівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент  

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

 «Вивчення та аналіз проблемних аспектів правового регулювання 

застосування інформаційних технологій у сфері охорони довкілля та 

використання природних ресурсів в умовах сьогодення» (1 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 3 (1,64 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 1 (0,29 друк. арк.). 

Всього: 1,93 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. Lozo, Olena, Onishchenko, Oleksii. The Potential Role of the Artificial 

Intelligence in Combating Climate Change and Natural Resources Management: 

Political, Legal and Ethical Challenges. Grassroots Journal of Natural Resources. 

2021. Vol. 4. No. 3. P. 111-131. DOI 

https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040310 (особистий внесок автора – 1,04 

друк. арк.). 

 2. Лозо О. В., Сербіна Д. А. Актуальні аспекти правового вирішення 

проблем незаконної вирубки дерев та експорту деревини в Україні.  

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 307-310. DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/78 (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

 3. Лозо О. В., Нижник Н. Актуальні правові аспекти заборони 

використання диких тварин у цирках та дельфінаріях. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. С. 304-306. DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/77 (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Лозо О. В. Значення штучного інтелекту для вирішення кліматичної 

проблеми: виклики сучасного екологічного законодавства. Актуальні 

питання стратегії державної екологічної політики України на період до 

2030 року : матер. круглого столу (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за 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. 229-236 (0,29 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
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Дослідження проблем правового регулювання застосування 

інформаційних технологій у сфері охорони довкілля та використання 

природних ресурсів знаходиться на початковому етапі, в той час як суспільні 

відносини у відповідній сфері потребують нагального законодавчого 

врегулювання в умовах сьогодення. Інформаційні технології впливають на 

всі сфери людського життя, а також мають безпосередній позитивний та 

негативний вплив на стан довкілля. Вивчення та аналіз проблемних аспектів 

у рамках цієї теми, створення науково-теоретичних і практичних 

рекомендацій щодо формування та вдосконалення відповідного 

законодавства, є необхідним для подальшого розвитку екологічного права в 

Україні. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

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

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України не проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

 Узагальнення практики застосування законодавства та інші 

соціологічні дослідження не проводилися. 

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

2021 р., панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

2. Summer Field School Mountain Ecosystems and Resource 

Management, з 19 по 28 вересня 2021 р., онлайн (координація с Канади та 

України). 

 Всеукраїнські: 1 

1. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року»,  м. Харків, 21 травня 2020 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. Lozo, Olena, Onishchenko, Oleksii. The Potential Role of the Artificial 

Intelligence in Combating Climate Change and Natural Resources Management: 

Political, Legal and Ethical Challenges. Grassroots Journal of Natural Resources. 

2021. Vol. 4. No. 3. P. 111-131. DOI 

https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040310 (особистий внесок автора – 1,04 

друк. арк.). 

 2. Лозо О. В., Сербіна Д. А. Актуальні аспекти правового вирішення 

проблем незаконної вирубки дерев та експорту деревини в Україні.  

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 307-310. DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/78 (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

 3. Лозо О. В., Нижник Н. Актуальні правові аспекти заборони 

використання диких тварин у цирках та дельфінаріях. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. С. 304-306. DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/77 (особистий внесок автора – 0,3 

друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Лозо О. В. Значення штучного інтелекту для вирішення кліматичної 

проблеми: виклики сучасного екологічного законодавства. Актуальні 

питання стратегії державної екологічної політики України на період до 

2030 року : матер. круглого столу (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за ред. А. П. 

Гетьмана та М. В. Шульги ; М-во освіти і науки ; Нац. акад. прав. наук 
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України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. 

та аграр. права. Харків : Право, 2021. С. 229-236 (0,29 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Lozo, Olena, Onishchenko, Oleksii. The Potential Role of the Artificial 

Intelligence in Combating Climate Change and Natural Resources Management: 

Political, Legal and Ethical Challenges. Grassroots Journal of Natural Resources. 

2021. Vol. 4. No. 3. P. 111-131. DOI 

https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040310 (особистий внесок автора – 1,04 

друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

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

наукометричних базах.  

1. Лозо О. В., Сербіна Д. А. Актуальні аспекти правового вирішення 

проблем незаконної вирубки дерев та експорту деревини в Україні.  

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 307-310. DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/78 (особистий внесок автора – 0,3 

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

(Республика Польша). 

   2. Лозо О. В., Нижник Н. Актуальні правові аспекти заборони 

використання диких тварин у цирках та дельфінаріях. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. С. 304-306. DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/77 (особистий внесок автора – 0,3 

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

(Республика Польша). 

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

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

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

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво 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. 
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Відзнаки у звітному році не отримувались.  

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

Звіт склала                                                                             О. В. Лозо 
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