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

Монографії – 1 (1 друк. арк.) 

Статті до Юридичної енциклопедії – 17 (3,4 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень – 3 (0,5 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. Соколова А. К. Проблеми правового забезпечення використання і охорони 

рослинного і тваринного світу в Україні. Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в 

Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш. Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 683-701 (1 друк. арк.). 

Статті до Юридичної енциклопедії: 17 статей – 3,4 друк. арк. 

1. Соколова А. К. Берегові смуги водних шляхів. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 61-62 (0,1 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Відтворення лісів. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 95-97 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К. Власність на ліси. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 107-109 (0,2 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Водний об’єкт. Велика українська юридична енциклопедія 

: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. 

Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 

С. 117-119 (0,2 друк. арк.). 

5. Соколова А. К. Водоохоронна зона. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 



держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 132-134 (0,2 друк. арк.). 

6. Соколова А. К. Державний облік і кадастр рослинного світу. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. 

С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 230-231 (0,1 друк. арк.). 

7. Соколова А. К. Договір оренди водного об’єкта. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 254-256 (0,2 друк. арк.). 

8. Соколова А. К. Закон України «Про рослинний світ». Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 342-344 (0,2 друк. арк.). 

9. Соколова А. К. Зелена книга України. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 354-355 (0,1 друк. арк.). 

10. Соколова А. К. Об’єкти рослинного світу. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 541-542 (0,1 друк. арк.). 

11. Соколова А. К. Охорона водних об’єктів. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 556-559 (0,3 друк. арк.). 

12. Соколова А. К. Охорона рослинного світу. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 572-575 (0,3 друк. арк.). 

13. Соколова А. К. Рослинний світ. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 671-674 (0,3 друк. арк.). 

14. Соколова А. К. Флора. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

– Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман 

(заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 715-716 

(0,1 друк. арк.). 



15. Соколова А. К. Флористичне право України. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 716-720 (0,3 друк. арк.). 

16. Соколова А. К. Юридична відповідальність за порушення водного 

законодавства. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 736-738 

(0,2 друк. арк.). 

17. Соколова А. К. Юридична відповідальність за порушення флористичного 

законодавства. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 748-751 

(0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К. Водное законодательство Украины: современное 

состояние и перспективы развития. Влияние межгосударственных интеграционных 

процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и 

энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 

2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. Минск : 

БГУ, 2018. С. 231-233 (0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Сучасні проблеми водного законодавства. Третє зібрання 

фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7-10 

червня 2018 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 66-68 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К., Черкашина М. К. До питання про реформування водного 

законодавства України. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: матер. 

наук.-практ. конференції (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Х., 2018. С. 286-289 

(0,1 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проаналізовано сучасний стан водного законодавства, сформульовано 

основні проблеми щодо системи зазначеного законодавства та визначено 

перспективи розвитку останнього. Сформульовано та досліджено визначення 

понять: «водний об’єкт», «водоохоронна зона», «берегові смуги водних шляхів», 

«договір оренди водного об’єкта», «власність на ліси», «об’єкти рослинного світу», 

«охорона водних об’єктів», «охорона рослинного світу», «рослинний світ», 

«флора», тощо та надано їх правову характеристику.  

Визначено правові засади заходів щодо охорони об’єктів рослинного світу, 

проведено їх наукову класифікацію та встановлено коло суб’єктів, що повинні 

здійснювати охорону об’єктів рослинного світу, їх права та обов’язки.  



Проаналізовано стан чинного фауністичного законодавства та виявлено 

чинники, під впливом яких відбувається розвиток зазначено законодавства; 

уточнений предмет правового регулювання у сфері охорони, відтворення та 

використання об’єктів тваринного світу; розглянуто заходи щодо охорони об’єктів 

тваринного світу і запропоновано їх класифікації. Сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення фауністичного законодавства, а саме внесення доповнень до Закону 

України «Про тваринний світ». Запропоновано закріпити в законі положення щодо 

вимог і принципів охорони, відтворення та використання об’єктів тваринного світу. 

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. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади 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 проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України,  

Вищих спеціалізованих судів України та у їх рецензуванні 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. 

 1. Відповідь на запит КП «Центр поводження з тваринами» з приводу 

наявності чи відсутності адміністративного правопорушення за ст. 89 КУпАП у 

діях суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з відлову 

безпритульних собак, а також приводу наявності чи відсутності у діях таких 

суб’єктів господарювання порушення ч. 1 ст. 24 ЗУ “Про захист тварин від 

жорсткого поводження” (разом з доц. Шеховцовим В. В.). 

 2. Відповідь на запит народного депутата України № 295/02-756 від 

02.04.2018 р. Сольвара Р. М. щодо роз’яснення питань, які стосуються 

використання прибережних захисних смуг (разом з доц. Размєтаєвим С. В.). 



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. Международная научно-практическая конференция «Влияние 

межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права», г. Минск, 

Республика Беларусь, 26-27 апреля 2018 р. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Третє зібрання фахівців 

споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, 

екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті інтеграційного 

розвитку України», м. Одеса, 7-10 червня 2018 р. 

 Всеукраїнські: 1 

1.  Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 

екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції», м. Харків, 7 

грудня 2018 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Монографії: 

1. Соколова А. К. Проблеми правового забезпечення використання і охорони 

рослинного і тваринного світу в Україні. Актуальні проблеми правового 

регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в 

Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т. Є. Харитонова, І. І. Каракаш. Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 683-701 (1 друк. арк.). 

Статті до Юридичної енциклопедії: 17 статей – 3,4 друк. арк.  

1. Соколова А. К. Берегові смуги водних шляхів. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 61-62 (0,1 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Відтворення лісів. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 95-97 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К. Власність на ліси. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 107-109 (0,2 друк. арк.). 

4. Соколова А. К. Водний об’єкт. Велика українська юридична енциклопедія 

: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. 

Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права 



ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 

С. 117-119 (0,2 друк. арк.). 

5. Соколова А. К. Водоохоронна зона. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 132-134 (0,2 друк. арк.). 

6. Соколова А. К. Державний облік і кадастр рослинного світу. Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. 

С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 230-231 (0,1 друк. арк.). 

7. Соколова А. К. Договір оренди водного об’єкта. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 254-256 (0,2 друк. арк.). 

8. Соколова А. К. Закон України «Про рослинний світ». Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 342-344 (0,2 друк. арк.). 

9. Соколова А. К. Зелена книга України. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 354-355 (0,1 друк. арк.). 

10. Соколова А. К. Об’єкти рослинного світу. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 541-542 (0,1 друк. арк.). 

11. Соколова А. К. Охорона водних об’єктів. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 556-559 (0,3 друк. арк.). 

12. Соколова А. К. Охорона рослинного світу. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 572-575 (0,3 друк. арк.). 

13. Соколова А. К. Рослинний світ. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 671-674 (0,3 друк. арк.). 



14. Соколова А. К. Флора. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

– Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман 

(заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 715-716 

(0,1 друк. арк.). 

15. Соколова А. К. Флористичне право України. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко 

(голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. 2018. С. 716-720 (0,3 друк. арк.). 

16. Соколова А. К. Юридична відповідальність за порушення водного 

законодавства. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 736-738 

(0,2 друк. арк.). 

17. Соколова А. К. Юридична відповідальність за порушення флористичного 

законодавства. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 14 : 

Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. С. 748-751 

(0,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Соколова А. К. Водное законодательство Украины: современное 

состояние и перспективы развития. Влияние межгосударственных интеграционных 

процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и 

энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 

2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. Минск : 

БГУ, 2018. С. 231-233 (0,2 друк. арк.). 

2. Соколова А. К. Сучасні проблеми водного законодавства. Третє зібрання 

фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, 

земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин у контексті 

інтеграційного розвитку України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 7-10 

червня 2018 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. 

Григор’єва. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 66-68 (0,2 друк. арк.). 

3. Соколова А. К., Черкашина М. К. До питання про реформування водного 

законодавства України. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, 

аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: матер. 

наук.-практ. конференції (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) : зб. тез наук. доп. / за заг. 

ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Х., 2018. С. 286-289  

(0,1 друк. арк.). 

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

даних Scopus, Web of Science. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science відсутні. 

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

наукометричних базах. Публікації у інших наукометричних базах даних відсутні. 

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



Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Екологічне право 

України». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 Відгуки на автореферати докторських дисертації: 

1. Відгук на автореферат дисертації Гавриш Наталі Степанівни на тему 

«Правовий режим ґрунтів в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право (разом з доц. Черкашиною М. К.). 

2. Відгук на автореферат дисертації на тему Краснової Юлії Андріївни 

«Право екологічної безпеки в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право (разом з доц. Бредіхіною В. Л.). 

3. Відгук на автореферат дисертації Каракаша Іллі Івановича «Теоретичні 

проблеми права власності  на природні об’єкти та їх ресурси в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (разом з 

доц. Суєтновим Є. П.). 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертації: 
1. Відгук на автореферат дисертації Коваленко Юлії Валентинівни «Правове 

регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – 

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (разом з 

доц. Суєтновим Є. П.). 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

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 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. 

 Відзнаки, нагороди не отримувала. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 6 від 5 грудня 2018 р.). 

 

Звіт склала                                                                              А. К. Соколова 


