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ЗА 2021 РІК 

 

1. Размєтаєв Сергій Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Правові проблеми застосування земельного, екологічного та гірничого 

законодавства при забезпеченні користування надрами з метою геологічного 

вивчення та видобутку корисних копалин в Україні» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті – 1 (0,6 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень –  1 (0,2 друк. арк.). 

Всього: 0,8 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. Razmetaeva Y., Razmetaev S. Justice in the digital age: technological 

solutions, hidden threats and enticing opportunities. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 2. P. 104–117. URL: http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1619789603.pdf (особистий внесок 0,6 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Актуальні проблеми удосконалення екологічного 

законодавства в умовах сучасності. 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. 269-271 (0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В рамках теми річної науково-дослідної роботи проаналізовано 

законодавство України у сфері надрокористування, стан і тенденції його 

розвитку. Вивчено правове регулювання погодження, резервування і надання 

земель для потреб надрокористування. Зроблені висновки та запропоновано 

шляхи вдосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері. 

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. 
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

 Рецензування проектів законів та інших нормативно-правових актів не 

проводилося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

здійснюється. 

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

науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Член басейнової ради  Сіверського Дінця та Нижнього Дону (наказ № 1 

від 27.09.18 р.). 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення 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, правозастосовних 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.  

Прочитано відкриту публічну лекцію для студентів та викладачів 

кафедри природничих наук Харківської гуманітарно-педагогічної академії. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1. Науково-правовий висновок на запит НПП «Нижньодніпровській» 

щодо встановлення лімітів та порядку спеціального користування водними 

біоресурсами в межах природно-заповідного фонду. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Член робочих груп з питань природокористування Харківської 

обласної ради та Департаменту екології та природних ресурсів Харківської 

обласної державної адміністрації. 

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

дату та місце проведення). 

Міжнародна: 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», 19-28 September 2021 (оnline) 



 Всеукраїнські: 2 

1.  Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

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

2. Національний форум «Поводження з відходами в Україні: 

законодавство, економіка, технології», м. Київ, 23-24 листопада 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. Razmetaeva Y., Razmetaev S. Justice in the digital age: technological 

solutions, hidden threats and enticing opportunities. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 2. P. 104–117. URL: http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1619789603.pdf (особистий внесок 0,6 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Размєтаєв С. В. Актуальні проблеми удосконалення екологічного 

законодавства в умовах сучасності. 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. 269-271 (0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Razmetaeva Y., Razmetaev S. Justice in the digital age: technological 

solutions, hidden threats and enticing opportunities. Access to Justice in Eastern 

Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 2. P. 104–117. URL: http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1619789603.pdf (особистий внесок 0,6 друк. 

арк.). Стаття проіндексована у Scopus, Web of Science. 

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

наукометричних базах.  

Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

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

Член редакційної колегії журналу «Екологічний вісник» та 

реферативного журналу «Екологія». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Член науково-технічної ради Національного природного парку 

«Гомільшанські ліси», член науково-технічної ради Національного 

природного парку «Дворічанській»,  член науково-технічної ради 

Національного природного парку «Слобожанській». 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

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

докторські, окремо кандидатські. 
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1. Підготовлено відгук на автореферат дисертації Жука Віталія 

Миколайовича «Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з 

урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди)», 

представлений на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. 

2. Підготовлено рецензії по рукописам кандидатських дисертацій: 

1). Пльохова Анастасія Юріївна «Правове забезпечення екологічної 

безпеки при видобуванні вугілля».  

2). Оніщенко Олексій Юрійович «Правове регулювання добування диких 

тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в 

неволі». 

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.  

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів 

України. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

Звіт склав                                                                    С. В. Размєтаєв 
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