
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 

 

1. Шеховцов Володимир Володимирович 

2. Доктор юридичних наук, доцент  

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

«Систематизація фауністичного законодавства як передумова кодифікації 

екологічного законодавства» (1,5 друк. арк.).  
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4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

 Монографії: 

1. Шеховцов В. В. Перспективи формування і розвитку фауністичного 

законодавства України : монографія. Харків : Право, 2020. 344 с. (21,5 друк. 

арк.). 

Наукові статті: 

1. Oleksii Shumilo, Volodymyr Shekhovtsov, Hanna Anisimova, Alina 

Diligul, Vladimir Pakhomov. Administrative and Legal Regulation in the Field of 

Subsoil Usein Ukraine and Foreign Countries. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Research Article: 2021 Vol. 24. Issue 6. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-

field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html (особистий 

внесок – 0,5 друк. арк.). 

2. 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 – 0,2 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Гетьман А. П., Шеховцов В. В. Напрями розвитку фауністичного 

законодавства України. 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: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 27-30 (особистий внесок – 0,1 друк. 

арк.). 

2. Шеховцов В. В., Сеплива Ю. О. Проблеми апроксимації національного 

митного законодавства до міжнародних вимог щодо переміщення об’єктів 

тваринного світу через митний кордон. Актуальні питання реформування 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html
https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html


правової системи : зб. матер. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 4-5 

червня 2021 р.) / уклад. Джурак Л. М. Луцьк : «Завжди поруч», 2021. С. 84-87  

(особистий внесок – 0,1 друк. арк.). 

3. Шеховцов В. В. Правові проблеми спеціального використання об’єктів 

тваринного світу в Україні. Український правовий вимір: пошук відповідей на 

глобальні міжнародні виклики : зб. матер. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

14 травня 2021 р.). Дніпро : Університет митної справи і фінансів, 2021. С. 

15-17 (0,2 друк. арк.). 

4. Шеховцов В. В. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

сприятливе навколишнє середовище, право загального природокористування: 

теоретико-правове осмислення категорій в контексті фауністичних 

правовідносин. 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. 320-322 

(0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів віднайшла свою 

конкретизацію в таких основних положеннях і висновках: 

- обґрунтовано, що 1) тваринний світ доцільно розуміти в якості 

комплексної дефініції, яку використовують для позначення всіх видів диких 

тварин, і які в сукупності утворюють об’єкт правової охорони 

навколишнього природного середовища – природний об’єкт; 2) елементи 

тваринного світу (частини природного об’єкту), прийнятні для використання 

людиною, набувають якостей специфічного (родового) об’єкту, який 

доцільно позначати природним ресурсом;  

- запропоновано термінологічне розмежування категорій «тваринний 

світ» і «об’єкт тваринного світу»: «тваринний світ» – невід’ємна органічна 

складноструктурована підсистема навколишнього природного середовища, 

що відокремлюється в організації природнього (нематеріального) світу і 

розвивається за загальними законами розвитку природи; «об’єкт тваринного 

світу» – являє собою конкретний елемент довкілля у вигляді організму 

тваринного походження, з приводу якого можуть виникати, змінюватися чи 

припинятися екологічні правовідносини;  

- аргументовано, що просторова модифікація дикої фауни через її 

переміщення із стану природної волі в умови неволі або напіввільні умови не 

повинна змінювати її правового режиму як об’єкта екологічного права, а 

лише може бути розглянута як підстава для звуження предметної сфери його 

застосування при виникненні відносин з використання, відтворення й 

охорони тваринного світу;  

- при визначенні меж екстраполяції та критеріїв відмежування об’єктів 

екологічного права та законодавства від сфери дії інших галузей, надано 

пропозицію брати за основу внутрішню біологічну природу об’єктів 

тваринного світу й можливість їх самостійного існування і функціонування в 

межах дикої, відмовившись при цьому від критеріїв умов перебування;  



- розроблено класифікацію геополітичних чинників як факторів, що 

зумовлюють законодавчий процес у сфері фауністичних правовідносин;  

- встановлено два аспекти, взаємовплив яких детермінує розробку і 

подальше впровадження заходів розвитку фауністичного законодавства: 

зовнішній (зумовлюється домінуючими тенденціями динаміки змін 

глобального і регіонального (європейського) законодавства) і внутрішній 

(визначається зміною ціннісно-орієнтаційних парадигм громадянського 

суспільства);  

- запропоновано шляхи збалансування публічних і приватних інтересів 

під час реалізації фауністичних правовідносин: 1) обмеження правочинів чи 

інших дій, спрямованих на передачу окремих видів диких тварин на основі 

науково обґрунтованих концепцій; 2) закріплення обмежень та заборон щодо 

прав власників на об’єкти тваринного світу, встановлення меж реалізації 

ними своїх прав; 3) закріплення спеціальних підстав припинення права 

власності на диких тварин; 4) недопущення абсолютизації реалізації 

громадянами права загального використання об’єктів тваринного світу, його 

обмеження у випадку існування загрози популяційному різноманіттю диких 

тварин; 5) встановлення диференційованого режиму правового використання 

й охорони об’єктів тваринного світу залежно від стану їх популяційного 

різноманіття, ступеня рідкості й уразливості тощо (наприклад, правовий 

механізм занесення видів диких тварин до Червоної книги України, 

створення й оголошення територій та об’єктів природного заповідного 

фонду); 6) правова регламентація порядку й умов виникнення права 

спеціального використання об’єктів тваринного світу (у тому числі 

окреслення об’єктно-суб’єктного складу), а також його здійснення й 

припинення;  

- сформульовано визначення категорії «ліміти використання об’єктів 

тваринного світу», під якими пропонується розуміти систему екологічних 

обмежень, встановлених на певний строк, для користувачів щодо граничних 

обсягів вилучення тварин із середовища їх природного існування;  

- сформовано систему принципів нормування граничного вилучення 

об’єктів тваринного світу із природного середовища;  

- доведено, що охорона тваринного світу має організаційно-

процедурний, фінансово-матеріальний, культурно-ідеологічний та 

юридичний аспекти;  

- розроблено й надано визначення механізму забезпечення 

ефективності фауністичного законодавства й механізму правового 

регулювання фауністичної сфери;  

- запропоновано систему принципів фауністичного права як 

основоположних ідей, що відображають ціннісне уявлення про значення 

тваринного світу й необхідність його правового забезпечення, а також 

слугують підґрунтям для реалізації концепції вдосконалення фауністичного 

законодавства;  



- обґрунтовано, що при формуванні фауністичного права потрібно 

передусім виходити з його системно-структурної побудови і гносеологічно-

методологічної основи;  

- спираючись на результати дослідження змістовної наповненості і 

характеру взаємозв’язків системоутворюючих елементів фауністичного 

права, продемонстровано, що найбільш вдалою формулою для детермінації 

його теоретико-правових засад слід вважати симбіоз природно-правової 

концепції права та теорії юридичного позитивізму на підставі інтегрованого 

підходу, який долає характерну для вищенаведених типів праворозуміння 

контраверсію;  

- наведено авторський підхід до розуміння фауністичного права, 

аргументовано доцільність його розгляду не лише як нормативного 

утворення, побудованого на засадах співвідношення правотворчості й 

застосування права, а й як основоположної правової цінності, покликаної 

концептуалізувати принципи моральності й гуманності при ставленні до 

тварин;  

- запропоновано власне бачення дворівневої моделі побудови 

фауністичного законодавства, складовими якої мають стати: Фауністичний 

кодекс України (розроблений на основі уже прийнятих кодифікованих 

законодавчих актів у сфері екологічних суспільних відносин) і Кодекс 

законів України про довкілля – друга ланка систематизації тощо.  

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 проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 



6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів не здійснювалася. 

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. XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

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

 Всеукраїнські: 3 

1. ІІІ Науково-практична конференція «Український правовий вимір: 

пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики», м. Дніпро, 14 травня 

2021 р. 

2. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

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

3. 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. 

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

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

друкованих аркушів. 

 Монографії: 

1. Шеховцов В. В. Перспективи формування і розвитку фауністичного 

законодавства України : монографія. Харків : Право, 2020. 344 с. (21,5 друк. 

арк.). 

Наукові статті: 

1. Oleksii Shumilo, Volodymyr Shekhovtsov, Hanna Anisimova, Alina 

Diligul, Vladimir Pakhomov. Administrative and Legal Regulation in the Field of 



Subsoil Usein Ukraine and Foreign Countries. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Research Article: 2021 Vol. 24. Issue 6. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-

field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html (особистий 

внесок – 0,5 друк. арк.). 

2. 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 – 0,2 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Гетьман А. П., Шеховцов В. В. Напрями розвитку фауністичного 

законодавства України. 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: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 27-30 (особистий внесок – 0,1 друк. 

арк.). 

2. Шеховцов В. В., Сеплива Ю. О. Проблеми апроксимації 

національного митного законодавства до міжнародних вимог щодо 

переміщення об’єктів тваринного світу через митний кордон. Актуальні 

питання реформування правової системи : зб. матер. XVIII Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Луцьк, 4-5 червня 2021 р.) / уклад. Джурак Л. М. Луцьк : 

«Завжди поруч», 2021. С. 84-87  (особистий внесок – 0,1 друк. арк.). 

3. Шеховцов В. В. Правові проблеми спеціального використання 

об’єктів тваринного світу в Україні. Український правовий вимір: пошук 

відповідей на глобальні міжнародні виклики : зб. матер. ІІІ наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 14 травня 2021 р.). Дніпро : Університет митної справи і фінансів, 

2021. С. 15-17 (0,2 друк. арк.). 

4. Шеховцов В. В. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

сприятливе навколишнє середовище, право загального природокористування: 

теоретико-правове осмислення категорій в контексті фауністичних 

правовідносин. 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. 320-322 

(0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Oleksii Shumilo, Volodymyr Shekhovtsov, Hanna Anisimova, Alina 

Diligul, Vladimir Pakhomov. Administrative and Legal Regulation in the Field of 

Subsoil Usein Ukraine and Foreign Countries. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Research Article: 2021 Vol. 24. Issue 6. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-

https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html
https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html
https://www.abacademies.org/articles/administrative-and-legal-regulation-in-the-field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html


field-of-subsoil-use-in-ukraine-and-foreign-countries-11438.html (особистий 

внесок – 0,5 друк. арк.). 

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

наукометричних базах.  

Публікації у інших наукометричних базах публікації відсутні. 

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. 

Підготовлено відгуки на автореферати: 

1. Докторської дисертації Ващишин М. Я. «Національна екомережа 

України як об’єкт правового регулювання» за спеціальністю 12.00.06 

«Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». 

2. Кандидатської дисертації Шевчук Л. М. «Екологічні аспекти 

публічних закупівель у Україні: національне законодавство та стандарти ЄС» 

за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право». 

Підготовлено рецензії по рукописам кандидатських дисертацій: 

1. Махно Наталія Володимирівна «Правовий режим використання та 

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

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 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 на госпрозрахунковій основі. 

Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки, нагороди не отримував. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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