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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 

 

1. Туліна Ельбіс Євгенівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент  

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

«Особливості правового регулювання інтродукції об’єктів рослинного та 

тваринного світу» (1 друк. арк.).  

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

Наукові статті: 3 (2 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 4 (1 друк. арк.)  

Всього: 3 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. Туліна Е. Є. Правове регулювання інтродукції в Україні. Проблеми 

законності. 2021. Вип. 154. С. 186–197. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-

990X.154.234134 (1 друк. арк.). 

2. Tulina, E. Ecosystem Approach in Dealing with Invasive Alien Species: 

International, European and Ukrainian Experience of Legal Regulation. / Y. 

Suietnov, E. Tulina. Grassroots Journal of Natural Resources. 2021. Issue 4 (3). P. 

79-93. DOI: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040308 (особистий внесок 

автора – 0,8 друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

3. Туліна Е. Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких 

проблем. / Е. Туліна, Т. Бігун, Ф. Полтавець. Підприємництво, господарство 

і право. 2020. Вип. 11. С. 92-97. (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Туліна Е. Є. Правові засади здійснення інтродукції: міжнародно-

правовий аспект. Юридична осінь 2020 року: зб. тез доповідей та наук. 

повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 23 

листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Х.: Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2020. С. 235-238. (0,25 друк. арк.). 

 2. Туліна Е. Є. Правове регулювання інтродукції: наукові погляди і 

підходи до трактування. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та 

право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в 

Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. 

конф. до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 

р.) / за заг. ред. проф. М. І. Іншина, за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Т. Г. 

Ковальчук, ас. М. Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 300-303. (0,25 

друк. арк.). 



 3. Туліна Е. Є. Деякі проблеми правового регулювання інтродукції в 

екологічному законодавстві України. 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. 274-277. (0,25 друк. арк.). 

 4. Туліна Е. Є. Правові засади охорони навколишнього природного 

середовища від шкідливого біологічного впливу в стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року. Актуальні питання 

стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: 

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

М. В. Шульги. Харків : Право, 2021. С. 295-299. (0,25 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Серед антропогенних чинників, які можуть негативно позначитися на 

структурних елементах екомережі, біологічного й ландшафтного 

різноманіття в цілому, на сучасному етапі слід передусім вказати науково 

необґрунтовану інтродукцію окремих об’єктів флори й фауни. Саме тому 

визначення та дослідження особливостей та проблем правового регулювання 

інтродукції об’єктів рослинного та тваринного світу є доволі актуальним 

напрямком наукових досліджень. Було запропоновано шляхи вдосконалення 

діючого екологічного законодавства у цій сфері. Окреслено положення 

національного й міжнародного законодавства у цій сфері, а також зміст 

термінів «інтродуковані види» й «інвазійні види» і їх співвідношення з точки 

зору права. Наведено правову класифікацію інтродукції, розкрито її значення 

для правового унормування екологічних відносин. Обґрунтовано 

необхідність вироблення єдиного категоріально-понятійного апарату для 

регулювання відносин у сфері здійснення інтродукції щодо всіх природних 

об’єктів. 

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. 

 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: 3 

1. Summer Field School [Online] Mountain Ecosystems and Resource 

Management, 19–28 вересня 2021 р. 

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

панельна дискусія «Еколого-правові аспекти сталого розвитку». 

3. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

«Юридична осінь 2020 року», м. Харків, 23 листопада 2020 р. 

Всеукраїнські: 4 

  1. Науково-практична конференція до 10-річчя створення однойменних 

кафедр «Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального 

забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні», м. Київ, 12 

березня 2021 р. 

  2. Наукова конференція «П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з 

проблем аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та 

альтернативної енергетики», м. Одеса, 10–13 червня 2021 р. 

  3. Круглий стіл «Актуальні питання стратегії державної екологічної 

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

  Наукові статті: 

1. Туліна Е. Є. Правове регулювання інтродукції в Україні. Проблеми 

законності. 2021. Вип. 154. С. 186–197. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-

990X.154.234134 (1 друк. арк.). 

2. Tulina, E. Ecosystem Approach in Dealing with Invasive Alien Species: 

International, European and Ukrainian Experience of Legal Regulation. / Y. 

Suietnov, E. Tulina. Grassroots Journal of Natural Resources. 2021. Issue 4 (3). P. 

79-93. DOI: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040308 (особистий внесок 

автора – 0,8 друк. арк.). Стаття проіндексована у Web of Science. 

3. Туліна Е. Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких 

проблем. / Е. Туліна, Т. Бігун, Ф. Полтавець. Підприємництво, господарство 

і право. 2020. Вип. 11. С. 92-97 (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень:  

 1. Туліна Е. Є. Правові засади здійснення інтродукції: міжнародно-

правовий аспект. Юридична осінь 2020 року: зб. тез доповідей та наук. 

повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 23 

листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Х.: Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2020. С. 235-238. (0,25 друк. арк.). 

 2. Туліна Е. Є. Правове регулювання інтродукції: наукові погляди і 

підходи до трактування. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та 

право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в 

Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. 

конф. до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 

р.) / за заг. ред. проф. М. І. Іншина, за редакцією проф. В. В. Носіка, доц. Т. Г. 

Ковальчук, ас. М. Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. С. 300-303. (0,25 

друк. арк.). 

 3. Туліна Е. Є. Деякі проблеми правового регулювання інтродукції в 

екологічному законодавстві України. 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. 274-277. (0,25 друк. арк.). 

 4. Туліна Е. Є. Правові засади охорони навколишнього природного 

середовища від шкідливого біологічного впливу в стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року. Актуальні питання 

стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року: 

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

М. В. Шульги. Харків : Право, 2021. С. 295-299. (0,25 друк. арк.) 



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

базах даних Scopus, Web of Science.  

1. Tulina, E. Ecosystem Approach in Dealing with Invasive Alien Species: 

International, European and Ukrainian Experience of Legal Regulation. / Y. 

Suietnov, E. Tulina // Grassroots Journal of Natural Resources. 2021. Issue 4 (3). 

P. 79-93. DOI: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.040308 (особистий внесок 

автора – 0,8 друк. арк.). Видання входить до наукометричної бази Web of 

Science. 

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

наукометричних базах.  

 1. Туліна Е. Є. Правове регулювання інтродукції в Україні. Проблеми 

законності. 2021. Вип. 154. С. 186–197. DOI: https://doi.org/10.21564/2414-

990X.154.234134. (1 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. 

2. Туліна Е. Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких 

проблем. / Е. Туліна, Т. Бігун, Ф. Полтавець. Підприємництво, господарство 

і право. 2020. Вип. 11. С. 92-97 (особистий внесок автора – 0,2 друк. арк.). 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща), індексується у наукометричній базі 

даних Google Scholar. 

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. 

http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html


 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. Нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної організації 

Союзу юристів України за сумлінне виконання професійних обов’язків, 

ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди святкування 8 березня 2021 

року Міжнародного жіночого дня. 

 2. Нагороджена Почесною грамотою 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. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

Звіт склала                                                                             Е. Є. Туліна 
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