
Біографічна довідка 
Гоштинар Світлани Леонідівни 

 
Народилася 03.08.1963 у місті Одеса. Громадянство України.  
 
Маю вищу освіту.  
З 1995 року навчалася у Одеському  університеті  ім.  Мечнікова на юридичному 

факультеті та в подальшому у 2001 році закінчила Одеську національну юридичну 
академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», здобула 
кваліфікацію юриста.  

У 2008 році  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 у Національного  
університету  біоресурсів  і  природокористування  України  Кабінету  Міністрів  України 
на підставі  прилюдного захисту  присуджено наукову ступінь  кандидата юридичних наук 
зі спеціальності «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 
право».  

У  2001 році закріплена здобувачем на кафедру аграрного, земельного та  
екологічного   права  ОНЮА.  

З  2003 року почала  працювати  асистентом  кафедри  теорії  та  історії  
державного  права  Міжнародного  гуманітарного  університету.  

Маю практичну діяльність в сфері застосування земельного та екологічного 
законодавства. 

Очолювала юридичний відділ в Одеському  міському  управлінні  земельних  
ресурсів  Одеської  міської  ради до 2007 року.   

З лютого 2008 року  працювала  в апараті  Одеської  обласної раді в управлінні з 
питань природокористування.  

Була автором та розробником першого в Україні регуляторного акту щодо 
охорони та відтворення водних біоресурсів.   

За час роботи в Одеській обласній раді залучалась до співпраці  з  робочою  
групою для  визначення  стану  використання  родовищ  корисних  копалин  місцевого  
значення  на  території  Одеської  області.  

Опрацьовувала  проекти  Законів України та готувала  зауваження  та   пропозиції 
до них.     

За весь час роботи в органах місцевого самоврядування займалась педагогічною 
діяльністю в Національному університеті  «Одеська  юридична  академія» на посаді 
доцента  кафедри  аграрного, земельного  та  екологічного   права.    

Приймала  участь  в  якості викладача  на семінарах по підвищенню  
кваліфікаційного   рівня   голів  та  землевпорядників  сільських (селищних)  та  міських  
рад  у  центрі  підвищення  кваліфікації  кадрів  Одеського  регіонального  інституту  
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президенті  
України.   

Досліджую сучасні питання адаптації екологічного законодавства України до 
європейських стандартів у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище, 
міжнародний досвід розвитку інституту екологічної оцінки впливу на довкілля.  

Автор близько 67 наукових публікацій  та 2 навчально-методичних посібників. 
Брала участь у 24 міжнародних та національних науково-практичних конференціях, 43 
статей у фахових виданнях.  

 
За останній рік досліджувала особливості становлення та розвитку екологічної 

оцінки впливу на довкілля як інституту управління природокористуванням в Україні та 
вивчала зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення інституту екологічної 
оцінки впливу на довкілля.   



Продовжую викладацьку діяльність доцентом кафедри трудового, земельного та 
екологічного права в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Викладаю 
спеціальні курси «Правове регулювання управління в сфері використання та охорони 
земель», «Земельне право України», «Екологічне та природоресурсне право України», 
«Право екобезпеки».  

 
Є активним членом Басейнової ради річок Причорномор’я.  
Є членом громадської організації «Чорноморський жіночий клуб». 
  
Контактна інформація:   
Тел.: 050 598 0415  
Поштова адреса: м.Одеса, вул. Успенська, 1  
Адреса електронної пошти: Univers2015@ukr.net 

 


