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

«Політико-правові засади впровадження та реалізації екосистемного 

підходу в Україні» (1,5 друк. арк.). 

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

Наукові статті – 6 (10,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 3 (0,7 друк. арк.). 

Всього: 11 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Наукові статті: 
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наукометричної бази Web of Science (усього – 1,8 друк. арк.; особистий 

внесок – 0,9 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Збереження та відновлення природних екосистем як 

умова забезпечення екологічної безпеки України. Державотворчі процеси в 

Україні: реалії сьогодення: тези доповідей за матеріал. II Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. 

– Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 102–105 (0,2 друк. арк.). 

2. Суєтнов Є. П. Правові засади «екосистемізації» державної 

екологічної політики України. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року : матеріали «круглого 

столу» (Харків, 21 трав. 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. 288–295 (0,3 друк. арк.). 

3. Суєтнов Є. П. Двосторонні міжнародні договори України у сфері 

збереження та відновлення природних екосистем. П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса, 10–13 червня 2021 року) / відп. ред. Т. Є. Харитонова, 

Х. А. Григор’єва. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 265–270 

(0,2 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Необхідною умовою забезпечення права людини на безпечне для життя 

і здоров’я довкілля є впровадження екосистемного підходу. Його активне 

розроблення на міжнародному рівні зумовило появу нової сфери наукового 

дослідження – «ЕкоЗдоров’я», яка спрямована на вивчення наслідків змін в 

екосистемах Землі для життя і здоров’я людей та надання практичних рішень 

для зменшення та відвернення негативного впливу таких змін. Незважаючи 

на наявність окремих публікацій, де обґрунтовується важливість цілісного 

підходу до здоров’я, концепція ЕкоЗдоров’я ще не набула визнання серед 

представників вітчизняної науки. Разом із тим певні позитивні тенденції в 

цьому напрямку, які пов’язані з перспективами впровадження екосистемного 

підходу для забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 

вже простежуються в Законі України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», відповідно 

до якого метою такої екологічної політики є досягнення доброго стану 

довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів 

соціально-економічного розвитку України для забезпечення права кожного 

громадянина на чисте та безпечне довкілля. 

Вивчення положень ключових політико-правових актів екологічного 

спрямування, як загальних, так і зорієнтованих на охорону та використання 

окремих природних ресурсів, об’єктів і комплексів, а також програмних 

документів з інших сфер суспільного життя, обумовило висновок, що всі 

вони прямо чи опосередковано торкаються питань збереження і відновлення 



екосистем і впровадження екосистемного підходу. Враховуючи це, є достатні 

підстави вести мову про поступову «екосистемізацію» державної екологічної 

політики України, що, однак, не виключає необхідності якісного оновлення 

та доопрацювання деяких нормативно-правових актів та прийняття нових 

концепцій, стратегій, планів і програм з урахуванням екосистемної складової. 

До того ж, очевидно, що незважаючи на певні успіхи в законодавчому 

закріпленні окреслених питань, вкрай важливо створити належні умови для 

їх виконання. 

На підставі аналізу положень основних багатосторонніх і двосторонніх 

міжнародно-правових договорів України, які спрямовані на збереження і 

відновлення природних екосистем та впровадження екосистемного підходу, 

доведено, що ці питання є одними з найбільш важливих і актуальних на 

міжнародному рівні, а тому наша держава, взявши на себе зобов’язання в 

зазначеній сфері, має спрямувати свої зусилля на їх належному відображенні 

в національному нормативно-правовому полі та їх практичній реалізації. 

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 проводилась. 

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. 

6.4. 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: 1  

V Харківський міжнародний форум, м. Харків, 20-24 вересня 2021 р., 
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Всеукраїнські: 4 
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альтернативної енергетики», м. Одеса, 10–13 червня 2021 р. 

4. Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова 

сталого розвитку» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, м. Київ, 

вересень 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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4. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід у рамках Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття: огляд рішень Конференції Сторін. Проблеми 

законності. 2021. Вип. 154. С. 162–185. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-
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https://doi.org/10.33002/jelp001.03 (2,8 друк. арк.). 

6. Suietnov, Y., Tulina, E. Ecosystem Approach in Dealing with Invasive 

Alien Species: International, European and Ukrainian Experience of Legal 

Regulation. Grassroots Journal of Natural Resources. 2021. Issues 4 (3). Р. 79–93. 

DOI: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040308. Видання входить до 

наукометричної бази Web of Science (усього – 1,8 друк. арк.; особистий 

внесок – 0,9 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

1. Суєтнов Є. П. Збереження та відновлення природних екосистем як 

умова забезпечення екологічної безпеки України. Державотворчі процеси в 

Україні: реалії сьогодення: тези доповідей за матеріал. II Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. 

– Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. С. 102–105 (0,2 друк. арк.). 

2. Суєтнов Є. П. Правові засади «екосистемізації» державної 

екологічної політики України. Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року : матеріали «круглого 

столу» (Харків, 21 трав. 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. 288–295 (0,3 друк. арк.). 

3. Суєтнов Є. П. Двосторонні міжнародні договори України у сфері 

збереження та відновлення природних екосистем. П’яте зібрання фахівців 

споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, 

природоресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса, 10–13 червня 2021 року) / відп. ред. Т. Є. Харитонова, 

Х. А. Григор’єва. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 265–270 

(0,2 друк. арк.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Suietnov, Y., Tulina, E. Ecosystem Approach in Dealing with Invasive 

Alien Species: International, European and Ukrainian Experience of Legal 

Regulation. Grassroots Journal of Natural Resources. 2021. Issues 4 (3). Р. 79–93. 

DOI: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040308. Видання входить до 

наукометричної бази Web of Science (усього – 1,8 друк. арк.; особистий 

внесок – 0,9 друк. арк.). 

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

наукометричних базах. 
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аспекті збереження та відновлення природних екосистем. Проблеми 
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повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 
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«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide 

Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської 

Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. Наразі 

редколегія провадить роботу щодо входження збірника у Scopus та Web 

of Science. 

2. Суєтнов Є. П. Правові засади впровадження екосистемного підходу в 

державну екологічну політику України. Проблеми законності. 2021. Вип. 

152. С. 46–68. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.224701 (1,6 друк. 

арк.). Видання індексується в Google Scholar, у міжнародних 

реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), 

«Directory of Open Access Scholarly Resources» (США), «Directory of Open 

Access Journals» (DOAJ) (Швеція), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина); має повнотекстові мережеві версії 

в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, «Наукова періодика України», «Central and Eastern European 

Online Library» (Німеччина), «Worldwide Scientifical and Educational 

Library» (США), Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін. Наразі редколегія провадить роботу щодо входження 

збірника у Scopus та Web of Science. 

3. Суєтнов Є. П. Міжнародно-правові зобов’язання України щодо 

збереження і відновлення природних екосистем та впровадження 

екосистемного підходу. Проблеми законності. 2021. Вип. 153. С. 56–80. DOI: 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.153.231605 (1,8 друк. арк.). Видання 

індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних 

«EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Directory of Open Access 

Scholarly Resources» (США), «Directory of Open Access Journals» (DOAJ) 

(Швеція), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index 
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(Німеччина); має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на 

платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
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4. Суєтнов Є. П. Екосистемний підхід у рамках Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття: огляд рішень Конференції Сторін. Проблеми 
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990X.154.239280 (1,6 друк. арк.). Видання індексується в Google Scholar, у 

міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), 

«WorldCat» (США), «Directory of Open Access Scholarly Resources» (США), 

«Directory of Open Access Journals» (DOAJ) (Швеція), «Information Matrix 

for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина); має 

повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide 

Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської 

Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. Наразі 

редколегія провадить роботу щодо входження збірника у Scopus та Web 

of Science. 

5. Yevhenii Suietnov. Formation and Development of the Ecosystem 

Approach in International Environmental Law before the Convention on Biological 

Diversity. Journal of Environmental Law and Policy. 2021. Р. 47–85. DOI: 

https://doi.org/10.33002/jelp001.03 (2,8 друк. арк.). Видання індексується в 

Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «Crossref» 

(США), «WorldCat» (США), «HeinOnline» (США), «ResearchBib» (Японія), 

«EuroPub» (Велика Британія), «Index Copernicus International» (Польща), 

«Road», «Scilit», «Directory of Open Access Scholarly Journals» (ROAD) та 

ін.; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 

«Publons» (США), «Social Science Research Network» (SSRN) та ін. Наразі 

редколегія провадить роботу щодо входження збірника у Scopus та Web 

of Science. 

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

Член редакційної колегії наукових журналів «Journal of Environmental 

Law & Policy» (Канада), «Administrative and Environmental Law Review» 

(Індонезія), «Екологічне право» (Україна). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

1. Дисертація Ткаченка О. М. на тему «Правова охорона довкілля в 

населених пунктах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право». 

2. Дисертація Семенця Р. Ю. на тему «Правове регулювання 

поводження з відходами за екологічним законодавством України та 

Європейського Союзу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.239280
https://doi.org/10.21564/2414-990X.154.239280
https://doi.org/10.33002/jelp001.03


13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгуки на 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 із закордонними організаціями. 

Співробітництво із закордонними організаціями і науковцями в рамках 

проведення панельної дискусії «Еколого-правові аспекти сталого розвитку» 

на V Харківському міжнародному юридичному форумі (23 вересня 2021 р.). 

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: 

1. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів 

України за активну роботу в Союзі юристів України, сумлінне виконання 

службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі 

та з нагоди святкування 8 жовтня 2021 року Дня юриста. 

2. Подяка ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди Дня Університету (2021 р.) 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 5 від 9 грудня 2021 р.). 

 

 

 

 

Звіт склав                Є. П. Суєтнов 

 

 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2021 РІК

