
473

МÁЛИШЕВА Наталія Рафаелівна 
(25 квіт. 1952, м. Київ) – дійсний член 
(акад.) НАПрН України.

У 1974 закінчила Київ. держ. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка (тепер – Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка). Відтоді пра-
цює в Ін-ті держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України на посадах ста-
жиста-дослідника, мол. наук. співробіт-
ника (з 1975), ст. наук. співробітника 
(з 1984), провідного наук. співробітни-
ка (з 1995). Одночасно з 1998 – заст. 
директора Міжнар. центру космічного 
права цього ін-ту. Проф. екол. права 
Київ. ун-ту права НАН України та його 
Рівненського від-ня. Тепер – зав. відділу 
космічного права Ін-ту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1981 захистила дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. н. на тему: 
«Охорона навколишнього середовища 
від шумового впливу (правові та ор-
ганізаційні питання)» (спеціальність 
12.00.02), у 1996 – дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. н. на тему: 
«Гармонізація екологічного законодав-
ства в Європі» (спеціальність 12.00.06). 
Наук. ступінь д-ра юрид. н. присуджено 
у 1996. Вчене звання проф. присвоє-
но у 2001. У 2000 обрана чл.-кор., а у 
2008 – дійсним членом (акад.) АПрН 
України (тепер – НАПрН України).

Н а п р я м и 
наук.  діяль-
ності – нац. та 
міжнар. екол. 
право, нац. та 
міжнар. кос-
мічне право, 
європ. право. 
Опублікувала 
понад 400 наук. 
праць, серед 
яких: «Охрана 
окружающей среды от шумового воз-
действия (правовые и организационные 
вопросы)» (1981), «Гармонизация эко-
логического законодательства в Евро-
пе» (1996), «Законодавство: проблеми 
ефективності» (1995, у співавт.), «Еко-
номіко-правові питання екології» (1996, 
у співавт.), «Собственность граждан» 
(1997, у співавт.), «Біорізноманіття Кар-
патського біосферного заповідника» 
(1997, у співавт.), «Екологічний конт-
роль: питання теорії та практики» (1999, 
у співавт.), «Судовий захист екологіч-
них прав громадян: Довідник» (2001, 
у співавт.), «Земельне право» (2001), 
«Екологічне право України» (2001), 
«Правові засади впровадження в Укра-
їні Конвенції про біорізноманіття» 
(2003), «Заповідна справа в Україні» 
(2003), «Екологічне право України: Ака-
демічний курс» (2005, 2008), «Зміцнен-
ня фінансової стійкості природоохорон-
них територій України» (2012, у спів-
авт.), «Космические путешествия» 
(2012, у співавт.), «Правова система 
України: історія, стан та перспективи: 
у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розви-
тку екологічного, земельного, аграрно-
го та господарського права» (2008 (укр.), 
2011 (рос.), 2013 (англ.), у співавт.), 
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МалиШеВа наталія рафаелівна

«Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: 
Доктринальні проблеми екологічного, 
аграрного та господарського права» 
(2013 (укр.), 2017 (англ.), у співавт.)), 
«Еколого-правове регулювання та за-
безпечення сталого розвитку в Україні» 
(2015), «Правова охорона космічного 
простору від техногенного засмічення» 
(2016), «Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне 
право» (2017, у співавт.).

Брала участь у розробленні проектів 
ЗУ «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про природ-
но-заповідний фонд України», «Про від-
ходи», «Про мисливське господарство 
та полювання», «Про питну воду», 
«Про питне водопостачання», «Про еко-
логічний аудит», ВКУ та ін.

Чл.-кор. Міжнар. академії астронав-
тики, міжнар. експерт ООН з питань 
освіти в галузі космічного права, член 
делегації України в Комітеті ООН з пи-
тань космічного простору, член Нац. 
комітету МАБ ЮНЕСКО «Людина і біо-
сфера». Голова секції прав. основ при-
родокористування, член президії Все-
укр. товариства охорони природи.

Заслужений юрист України (1992). 
Лауреат Держ. премії в галузі науки 
і техніки (2005). Нагороджена Почес-
ною грамотою ВРУ (2009), премією АН 
України ім. Д. З. Мануїльського (1991), 
першою премією Спілки юристів Укра-
їни за номінацією «Краща монографіч-
на робота з правових дисциплін» (2002). 
Почесний проф. права Ун-ту Пуатьє 
(Франція), отримала першу премію 
Міжнар. академії астронавтики за кра-
щу наук. роботу в галузі космічної ді-
яльності (2011).
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